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Úvod
Primárne edukačný medzinárodný projekt „Komplexný multiprofesinálny
prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“
v rámci programu Európskej únie Erasmus+ má ambíciu vyplniť súčasnú medzeru
vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov o možnostiach kvalitného poskytovania
komplexnej zdravotnej starostlivosti s využitím menej frekventovaných metód v me‑
dicíne. Takáto starostlivosť je možná v štandardných aj mimoriadnych podmienkach
a autori veria, že ako taká bude aj zásadným prínosom pre celú súčasnú medicínu.
Ak chceme vyhodnotiť možné benefity multiprofesionálneho prístupu pre
celú súčasnú medicínu, musíme zohľadniť nielen historické súvislosti, ale aj súčas‑
nú reálnu medicínsku prax. Súčasná moderná medicína sa rozvíja historicky v rela‑
tívne krátkom časovom horizonte, lebo v historickom kontexte je doba zhruba viac
ako 200 rokov naozaj krátka. Predchádzajúce historické obdobia rozvoja medicíny
sa rozvíjali v etapách trvajúcich rádove storočia až tisícročia vo viacerých historicky
dominujúcich kultúrnych centrách sveta rôzne, rovnako ako sa vyvíjala aj medicín‑
ska filozofia, ktorá zohráva mimoriadne dôležitú funkciu aj v súčasnej medicíne, a je
svojim spôsobom determinujúca pre jej rozvoj. V súčasnej dobe vystupuje stále viac
do popredia nutnosť multiprofesionálneho prístupu, ktorý súvisí s enormným náras‑
tom najmä kvantity, ale aj kvality poznatkov, názorov, vplyvov aj záujmov všeobecne,
ktoré si vyžaduje zásadné zmeny v prístupe aj v práci s týmito poznatkami. V pred‑
chádzajúcich obdobiach liečitelia a lekári boli skôr polyhistormi v dnešnom zmysle
slova ako úzkymi špecialistami a v tomto zmysle problém komplexnej starostlivos‑
ti nevznikal. Bola to však iná doba, rozsah poznania a vedomostí bol podstatne iný
a veda zďaleka nebola tak infiltrovaná množstvom vplyvov zvonka. Navyše aj chápa‑
nie organizmu bolo komplexnejšie, aj keď názorovo rozdielne. Rovnako v celosveto‑
vých reláciách nielen európska, ale aj historicky tradičná čínska medicína podobne
ako egyptská, či indická chápala človeka ako ucelený systém analogický s kozmom
a pre lekára nestačili len medicínske vedomosti, preto aj dobové vzdelanie bolo šir‑
šie koncipované. Z dnešného pohľadu by sme hodnotili filozofiu vtedajšej medicíny
prevažne ako indeterministickú, akceptujúcu trenscendentno a spiritualitu, pričom
pohľad naň a chápanie trenscendentna prechádzalo vývojom. To platilo rovnako pre
medicínu východnú, či západnú bez ohľadu na špecifiká každej z nich.
Rozhodujúca diferenciácia a skutočné podstatné rozdiely vo filozofii me‑
dicíny západu a východu nastali až v posledných storočiach a nemožno hovoriť len
o medicíne ale aj o celospoločenských zmenách prevažujúceho myslenia súvisiacimi
s vývojom spoločnosti. Medicína pritom len zrkadlila tento pohyb. Isté myšlienko‑
vé „kvasenie“ a vývoj je pozorovateľný už od staroveku, od čias Platóna a Aristotela
a tiahne sa celým vývojom spoločnosti, poznania, cirkvi a pod. Prudká akcelerácia
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ale je evidentná až v posledných storočiach s rozvojom nových poznatkov nielen
z oblasti prírodných vied najmä biologických, ale aj teológie, psychológie, kozmoló‑
gie a ďalších disciplín. Samozrejme v celej histórii vstupovali do „hry“ aj mocenské
záujmy, ale v posledných obdobiach pod vplyvom zásadných sociálno-ekonomických
zmien spoločnosti sa táto ingerencia mocenských štruktúr vo vede neustále zvyšuje,
keďže veda sa stáva jedným z najúčinnejších nástrojov moci.
Výrazný nárast nových poznatkov kvantitatívne aj kvalitatívne nastáva
v 19. storočí. V medicíne postupne stráca dominanciu cirkev a pod vplyvom kartezi‑
ánskych a neokarteziánskych predstáv a spoločensko-politických zmien získava svoj
priestor pozitivizmus a hrubý materializmus, ktorý sa rozvíja najmä v posledných
troch desaťročiach 19. storočia a v 20. storočí a postupne zásadne ovplyvňuje aj filo‑
zofiu prírodných vied a medicíny. Formuje sa karteziánsky pohľad na svet, ktorý je
mechanistický a deterministický, človek a celá príroda sa chápe tak, že organizmus
je v podstate ako mechanický stroj, ktorý je síce veľmi zložitý, ale v konečnom dô‑
sledku poznateľný. To isté platí pre celú prírodu aj kozmos. René Descartes vykoná‑
val v podstate „výskum“ na zvieratách vivisekciou s odôvodnením, že sú to len zložité
stroje bez vlastnej duše. V tomto období sa vytláča spiritualita a spolu so psychikou sa
chápe len ako v podstate materiálny produkt mozgu. Materialistický pohľad na svet
ho vysvetľuje mechanisticky a spiritualita a transcendetno sa stáva nepotrebným
reliktom pri „vedeckom“ chápaní sveta. S novými poznatkami rastie význam vedy.
Táto sa stáva v podstate novodobým náboženstvom, kde je Boh nahradený laboratór‑
nymi dôkazmi, ktoré postupne majú potenciál objasniť všetko. Laboratórium sa stá‑
va „chrámom vedy“ a veda sa postupne stáva štátom podporovaným nástrojom moci.
Nové poznatky prírodných vied a matematiky predstavujú na jednej strane obrovský
pokrok v poznávaní a poznaní, na druhej strane ich absolutizácia spomínaný vývoj
výrazne podporuje rovnako, ako rozvoj molekulárnej biológie a genetiky.
Tu sa objavuje a uplatňuje dualizmus (sóma a psyché), ktorý vychádza toho,
že somatické, teda materiálne je to, čo je nositeľom vedeckých interpretácií a psyché
je len jeho produktom bezvýhradne primárneho materiálna teda sómy. Takýto orto‑
doxne materialistický pohľad má nevyhnutne dopad aj na filozofiu a rozvoj medicí‑
ny. Výrazný rozvoj prírodných vied a farmácie vedie k dominancii farmakologických
poznatkov v medicíne a farmácia postupne namiesto podpory diagnostiky a liečby
sa stáva ich dominantou, lebo takýto vývoj jej prináša obrovskú ekonomickú moc
a kontrolu nad medicínskym myslením, čo sa postupne stáva problémom ďalšieho
zmysluplného rozvoja medicíny, v ktorej sú trendy vychádzajúce z iných pohľadov
a poznania mocensky ostrakizované a potláčané, ako to potvrdzuje aj vývoj na za‑
čiatku nášho tisícročia. Objektívne povedané, tieto trendy a takýto vývoj je na jednej
strane veľmi prospešný pre rozvoj nových liekov a pre poznanie somatickej korelácie
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jednotlivých patologických stavov, na druhej strane ich absolutizácia vedie k mno‑
hým mylným predstavám o organizme a jeho poruchách. Riešením je multidiscipli‑
nárny prístup a spolupráca, lebo dnes už neexistuje jednotná veda. Tá sa rozpadla
do mnohých oddelených disciplín a napr. v r. 2011 už existovalo vo svete približne
25 000 vedeckých žurnálov a skoro každá vedecká disciplína má svoje špecifické
vedecky akceptovateľné kritériá pre exaktný výskum. Preto len multidisciplinárna
spolupráca môže priniesť komplexnejšie poznanie a projekt „Komplexný multiprofe‑
sinálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných
metód“ realizovaný v rámci programu Európskej únie Erasmus+ pre odbornú prípra‑
vu a vzdelávanie je skvelou príležitosťou pre štúdium možností takejto spolupráce
v medicíne. Projekt je zameraný na problematiku, ktorá je veľmi aktuálna, pričom na
ňom participujú odbory, ktoré patria skôr do oblasti dominantne fyzikálnych a nie
dominantne farmakologických prístupov. To v žiadnom prípade nie je alternatívou
jedného či druhého dominantného prístupu, ale snahou o bližšie vzájomné poznanie
a pochopenie spoločnej odbornej problematiky a cestou k vzájomnému prínosu aku‑
punktúry, zvukovej terapie a muzikoterapie, matematickej symetrológie a neurovedy
navzájom a spoločne aj k ostatným vedným odborom. Samozrejme, že ide o viac me‑
nej pilotný projekt, kde veríme, že bude perspektíva rozširovania o ďalšie disciplíny,
pričom sa budú vzájomné poznatky sústavne prehlbovať. Tento konkrétny projekt je
predovšetkým edukačný a určený pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, fyziote‑
rapeutov, akustikov, symetrológov, neurovedcov, biológov, fyzikov a ďalších odbor‑
níkov, ktorých sa táto problematika nejakým spôsobom dotýka a majú perspektívne
o spoluprácu záujem. Ako odborný garant projektu som veľmi hrdý a šťastný, že sa
vďaka Bohu podarilo pre spoluprácu na projekte získať renomovaných svetových
odborníkov a skúsených vedecko-výskumných pracovníkov a vytvoriť tak kvalitný
medzinárodný tím, ktorý bude základom pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu v tejto
a verím, že aj rozšírenej problematike aj po ukončení tohto projektu.
MUDr. Gustav Solár, PhD.
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O autoroch
MUDr. Gustáv Solár, PhD.

Odborný garant kliniky MUDr. Gustáv Solár, PhD. je lekár so špecializáciami
troch lekárskych špecializačných odboroch: psychiatria, fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia, ako aj v lekárskom špecializačnom odbore akupunktúra.
Je zakladateľom Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny na Slovensku (ktorej
súčasťou bola aj Spoločnosť pre interdisciplinárne štúdie) a jej prezidentom
od vzniku až doteraz.
Bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Slovensku pre
problematiku naturálnej medicíny v roku 1993. V rokoch 2004 – 2007 bol hlavným odborníkom
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre lekársky nadstavbový špecializačný odbor
akupunktúra (pozn.: na Slovensku smie akupunktúru legálne vykonávať iba lekár s príslušným
vzdelaním nadväzujúcim na konvenčné formálne medicínske vzdelávanie).
MUDr. Solár je jedným z autorov slovenského národného štandardu poskytovania zdravotnej
starostlivosti v akupunktúre (koncepcia MZ SR pre odbor akupunktúra a časti nariadenia vlády
o zdravotníckych výkonoch lekárov v odbore akupunktúra z roku 2006).
Od r. 1990 kontinuálne odborným garantom medicínskych a interdisciplinárnych kurzov
na Slovensku. Od roku 2006 autor, odborný garant a lektor študijného programu sústavného
vzdelávania určeného pre lekárov, zubných lekárov, fyzioterapeutov a sestry. Od roku 1987
organizátor a odborný garant interdisciplinárnych lekárskych kongresov, na jednom z ktorých
sa umožnila aj prvá výmena (2017) medzinárodných poznatkov o aktuálnej celosvetovej
vzdelávacej praxi v terapii zvukom a vo vedeckej muzikoterapii a možnostiach na Slovensku.
Od roku 2016 prezident Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny so sídlom
na Slovensku.
Autor metódy elektroakugrafie (EAG), metód akugrafického expertného systému
(AGES), mamoelekltroakugrafie (MEAG), diagnostickej metódy TST (taktilný Solárov test)
a pyramídového modelu v akupunktúre.
Aktivista a propagátor poskytovania komplexnej inter- a multidisciplinárnej zdravotnej
starostlivosti v oblasti akupunktúry na báze vedeckých poznatkov Iniciátor medzinárodnej
vedeckej spolupráce na Slovensku v tejto oblasti. Zakladateľ a odborný garant elektronického
interdisciplinárneho recenzovaného časopisu Akupunktúra a naturálna medicína, ktorý je
súčasťou karentovanej databázy ProQuest.
Zakladateľ, prevádzkovateľ a odborný garant Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny
G. Solára, s. r. o., na pôde ktorej sa overovanie poznatkov uskutočňovalo.
Autor a držiteľ slovenského patentu č. 287870 „Zariadenie na simultánne meranie elektrických
veličín na významných meridiánových bodoch“ (rok podania patentu 1997, rok nadobudnutia
účinku patentu 2012).
Odborný garant projektu, ktorý má ambíciu využiť predložené poznatky ako časť vzdelávacej
inovácie, novo pridávanej hodnoty v rámci projektom vytváraného nového vzdelávacieho
produktu a to najmä v časti týkajúcej sa komplexnej objektivizácie – komplexnej medicínskej
diagnostiky, fyzikálnych účinkov zvukov vrátane hudby, neurotechnológií a rehabilitačných
techník v ich vzájomnej synergii na ľudský organizmus.

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.

Je konateľka Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.
s profesným odborným zameraním na športovú regeneráciu, rekondíciu,
biofeedback, terapiu Meso-Forte a akupunktúrnu diagnostiku. Je autorkou
modifikovaného dotazníka podľa autorov Korngolda a Beinfieldovej pre použitie
v akupunktúre, lektorka študijného programu sústavného vzdelávania určeného
pre lekárov, zubných lekárov, fyzioterapeutov a zdravotné sestry.
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Ing. Juraj Solár

V roku 1993 absolvoval Vysokú škola dopravy a spojov v Žiline s titulom inžinier.
Ako člen kliniky sa od roku 2011 zaoberá fyzikálnymi aspektami akupunktúry.
Súčasne od roku 2014 zabezpečuje grafické spracovanie odborného časopisu
Akupunktúra a naturálna medicína.

Prof. Ing. Sergej Valentinovič Petuchov, Dr.Sc.

Súčasné zamestnania: Vedúci laboratória výskumu biomechanických systémov
vo Strojníckom ústave Ruskej akadémie vied; vedúci výskumný pracovník „Centra
interdisciplinárnych výskumov hudobnej tvorivosti“ Moskovského štátneho
konzervatória P. I. Čajkovského; šéfredaktor časopisu „International Journal of
Mathematical Sciences and Computing“ (Medzinárodný časopis matematických
vied a výpočtovej techniky, Hongkong).
Vybrané vyznamenania a ocenenia: Laureát štátnej ceny ZSSR; akademik Akadémie
problémov kvality (Rusko, od roku 2000); veľký doktor filozofie, riadny profesor (Európska
akadémia informatizácie, Belgicko, 2004); čínska vláda zaradila jeho meno do „zoznamu
vynikajúcich vedcov na svete“ v roku 2012 a zabezpečila financovanie jeho prednášok v Číne;
predseda poradného zboru „Medzinárodnej asociácie symetrie“, Budapešť, Maďarsko,
od roku 2003 doteraz; čestný predseda predstavenstva „Medzinárodnej spoločnosti pre
symetriu v bioinformatike“, USA, 2005; spoluvedúci dlhodobej vedeckej spolupráce medzi
ruskou a maďarskou akadémiou vied na tému „Nelineárne modely a symetrologická analýza
v biomechanike, bioinformatike a teórii samoorganizujúcich sa systémov“; vedecký školiteľ
a hlavný dodávateľ konkurenčných štátnych zákaziek v oblasti bioinformatiky v rokoch 2009 –
2011; od roku 2016 podpredseda Medzinárodného poradného zboru výskumnej asociácie
moderného vzdelávania a informatiky (Hongkong); podpredseda Medzinárodnej spoločnosti
naturálnej medicíny (Slovensko); držiteľ štipendia pre vedeckú stáž v Nemecku od Nemeckej
akademickej výmennej služby (DAAD, 2017).
Ďalšie informácie nájdete na http://petoukhov.com/.

Ing. Daneš Koťátko

Daneš Koťátko v oblasti neurotechnologií pracuje od roku 2009 jako generální
ředitel DOS Limited Company, která se zabývá měřením zvuku, výrobou
elektrotechnických zařízení pro měření a úpravu zvuku, přednáškovou činností
v oblasti muzikoterapie, neurotechnologii a měřením mozkové aktivity. V rámci
mezinárodní spolupráce přednáší pro EEG Institut Varšava, kde absolvoval
kompletní neurotechnologické vzdělání v oboru EEG, QEEG, Biofeedback a Neurofeedback.
Přednáší na VŠ v ČR i zahraničí ve Španělsku na univerzitě v Castellón „Digitální metody
mozkové aktivity analýza a jejich aplikace“ pro profesory a studenty programu Erasmus.
V roce 2020 potom v rámci testování přístrojů pro nosální stimulaci navrhl a provedl
výzkum pro posouzení účinků polarizovaného červeného světla pro frekvenční stimulaci
pomocí neurotechnologických LED a laserových přístrojů „Posouzení a kvantifikace
výsledků fotobiomodulace pomocí kvalitativní elektroencefalografie EEG a kvantitativní
elektroencefalografie QEEG“. Pracuje také v oblasti neuromarketingu a neurocoachingu.
Uplatňuje neurotechnologii v praxi na vysokých školách a ve firmách, kde jsou poté
i založeny výzkumné neurolaboratoře. Optimalizuje mozkovou činnost pomocí digitálních
zařízení a navrhuje individuální trénink s pasivními a aktivními digitálními zařízeními s cílem
optimalizovat mozkovou aktivitu a ostatní tělesné modality. Zabývá se problematikou
neurotechnologií se zaměřením na EEG, QEEG, biofeedback, neurofeedback a muzikoterapi
pro studenty všech typů škol, učitele, psychology, sociology, sportovce, manažery, lékaře, firmy,
zdravotní pojišťovny. Standardní součástí těchto přednášek je i část Neurotechnologií v rámci
programu a compendia Erasmus+„Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov
s využitím menej frekventovaných metód“.
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Ing. John Stuart Reid

Priekopník akustickej fyziky, John Stuart Reid, je odborník v oblasti kymatiky,
štúdia zviditeľneného zvuku. Jeho vynález CymaScope navždy zmenil
naše vnímanie zvuku: zviditeľnenie zvuku nám umožňuje pochopiť tento
všadeprítomný aspekt nášho sveta a vesmíru plnšie a hlbšie. Jeho výskum
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A.1

Niektoré problémy súčasnej vedy a medicíny

(Solár, Gustáv; Solárová, Zlatica; Solár, Juraj)
V súčasnej dobe má veda a „vedecký názor“ v spoločnosti tak významné po‑
stavenie, že veda sa stáva nástrojom moci a určujúcou politickou silou. Niekedy býva
niektorý „vedecký názor“ účelovo preferovaný podľa aktuálnych mocensko-eko‑
nomických záujmov. Objavujú sa dokonca požiadavky na „vieru vo vedu“, čo vedu
posúva do náboženskej roviny so všetkými dôsledkami aj v sekulárnej spoločnosti.
Aktuálne vedecké poznatky sa pritom často prezentujú ako neomylná skutočnosť
a odborníci, spochybňujúci niektoré tézy sa dostávajú do pozície heretikov. To pri
súčasnom spôsobe financovania vedy a investícií do nej vkladaných znamená veľmi
vážny zásah do jej samotnej podstaty. Prirodzene, rozvoj spoločnosti nemôže existo‑
vať bez rozvoja vedy, veď od nej závisí vedecko-technický pokrok a tým aj technolo‑
gické napredovanie. Veda musí byť nástroj poznania a nie predmetom viery a tým
aj nového „náboženstva“. Jej autorita nemôže stáť na základoch moci, ale poznania,
čo môže niekedy predstavovať problém. A keďže aj medicína vo všetkých svojich roz‑
meroch je vo svojom napredovaní priamo previazaná s vedeckým poznaním, celkom
zákonite reflektuje vývoj vo vede so všetkými s tým spojenými problémami a úska‑
liami.
Aby sme lepšie porozumeli týmto súvislostiam a úskaliam, ktoré majú váž‑
ny dopad aj na možnosti a perspektívy multidisciplinárnej súčinnosti, pozrime sa na
tieto problémy hlbšie.
Ak chápeme vedu vo všeobecnosti ako jeden zo spôsobov, ktorým si človek
osvojuje svet tak, že systematizuje svoje poznatky a hľadá ich objektivizáciu a vzá‑
jomné súvislosti, potom môžeme povedať, že základy súčasnej západnej vedy v tejto
civilizácii majú svoje korene v gréckej kultúre a filozofii. Pojem filozofia pochádza
z gréčtiny (philo = láska a sophia = múdrosť) a znamená lásku k múdrosti. Prví filozo‑
fi, ktorí položili základy západnej filozofie boli v starom Grécku (Platón, Aristoteles
a ďalší). Starí grécki filozofi rozvíjali predovšetkým vlastné pozorovanie, skúsenosť,
kritické myslenie a logiku. Neskôr sa z filozofie postupne vyvinuli všetky oblasti
vedy. Veda v dnešnom zmysle slova sa však formuje až v XVII. storočí. V tom čase sa
začali objavovať experimenty ako metódy vedy. Do tej doby vo všetkých kultúrach
sveta dominujú transcendentálne vplyvy, neskôr je dominujúcim vplyv cirkví a všet‑
ko, čo je v rozpore s ich učením, sa odmieta. Od vedcov sa akosi samozrejme žiada
istá autokorekcia. V ďalšom – XVIII. storočí je už požiadavka jednoznačnosti a závis‑
losti skúmaných javov a tu už je evidentná materializácia vedy, kde sa na všetko po‑
zerá ako na výlučne materiálnu záležitosť. Otázka transcendentnosti sa ponecháva
bokom a všetky súvislosti sú chápané len ako mechanické. Nastupuje presvedčenie,
že všetky skúmané javy sú mechanické a v konečnom dôsledku sú aj všetky poznateľ‑
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né. Tento v podstate karteziánsky mechanistický determinizmus – sformovaný ešte
v polovici XVII. storočia, ovplyvňujúci vedecké myslenie až do dnešnej doby, vychá‑
dza z predpokladu, že všetko možno chápať ako pohyb telies v absolútnom priestore,
pričom formy tohto pohybu majú kvalitatívne odlišné formy. V tomto období sa – ob‑
razne povedané – výrazne „preklápa kyvadlo“ od spirituality vo vede do mechanic‑
kého materializmu a vplyv cirkví sa vo vede postupne minimalizuje rovnako ako
spirituálne aspekty Bytia. Napriek tomu nie je tento proces úplne jednoznačný, ako
opak mechanicizmu najmä v biológii sa vytvára vitalizmus ako smer, vyžadujúci pre
prejavy života životnú silu (lat. vis vitalis), ktorá je nemateriálna a životné procesy
nie je možné redukovať len na mechanické. V podstate sa vracia k Aristotelovi a jeho
entelechii ako k nemateriálnemu životnému princípu, ktorý podmieňuje a dovršuje
každý.
Významný švédsky profesor medicíny a chemik a súčasne aj jeden z „ot‑
cov“ anorganickej chémie Jöns Jakob Berzelius (1779 – 1848) navrhol nazývať látky
„neživej hmoty“ anorganickými, pričom pre látky „živej prírody“ sa používa pojem
organická látka. Toto delenie je akceptované dodnes. Psychoregulatívna rovina Bytia
a akceptácia transcendentnej roviny Bytia a s tým spojené problémy vedomia, jeho
ohraničenia a ďalších otázok sú tiež kľúčové pre súčasnú vedu, a špeciálne medicí‑
nu, kde stále pretrváva dualizmus sóma-psyché, pričom trenscendentno či spiritu‑
álnu rovinu súčasná „vedecká medicína“ v podstate nerieši. Na začiatku XX. storočia
vytvára rakúsky pozitivistický filozof Otto Neurath (1882 – 1945) a ďalší autori kon‑
cepciu fyzikalizmu, podľa ktorej všetky prírodné javy možno redukovať na fyzikálne
princípy, inak povedané – sú fyzikálne vysvetliteľné. Toto je prvá koncepcia fyzika‑
lizmu, kým druhú koncepciu fyzikalizmu tvorí logický pozitivizmus (rozpracovaný
nemecko-americkým filozofom a logikom Rudolfom Carnapom), podľa ktorého vedec‑
ký výrok, ktorý nie je možné redukovať na jazyk fyziky, nemá vedeckú hodnotu. Pod‑
ľa tejto koncepcie je teda fyzika resp. jazyk fyziky jediným jazykom vedy.
Pokiaľ ide o psychoregulatívnu a spirituálnu rovinu, tam je kľúčový feno‑
mén vedomia. Vedomie je charakterizované ako stav, v ktorom si jedinec uvedomu‑
je sám seba – teda svoje vlastné JA – a svoje psychické funkcie a ostatné podnety je
schopný vzťahovať k svojmu JA.
XX. storočie bolo charakterizované hľadaním materiálneho substrátu psy‑
chických funkcií, ktorých existencia sa predpokladala v mozgu. Napriek veľkému
úsiliu vedcov sa nepodarilo identifikovať materiálnu stopu pamäti. Napriek tomu
americký materialistický filozof Daniel C. Dennett v knihe Consciousness Explained
(Vysvetlené vedomie) z r. 1991[A12] tvrdí, že vedomie vzniká interakciou fyzických a ko‑
gnitívnych procesov v mozgu. Podľa neho je vedomie popisom rôznych výpočtov
v mozgu takmer v rovnakom čase. Jeho model známy ako „viacnásobný návrhový mo— 14 —

Kapitola A

del“ (Multiple drafts model) vychádza z kognitivizmu, ktorý chápe myslenie ako spra‑
covávanie informácií. Veľmi zjednodušene možno povedať, že vo vede prevláda mate‑
rialistické chápanie psychologických procesov ako produktov činnosti mozgu.
Prostredníctvom vedomia zrejme spracovávame aj podnety a prieniky
z transcendentálnej roviny. Anglický antropológ a biológ Thomas Henry Huxley
(1825 – 1895), ktorý bol presvedčeným darwinistom, v XIX. storočí rozpracovával fi‑
lozofiu agnosticizmu. Jej podstatou je téza, že ľudské poznanie je obmedzené iba na
vonkajšiu zmyslovú podobu a hmotné prejavy vecí a existenciu Boha nie je možné
dokázať, ani vyvrátiť. Agnosticizmus ale nie je ateizmus, agnostici totiž väčšinou ne‑
popierajú a priori existenciu Boha resp. absolútnej a determinujúcej transcendentnej
bytosti.
Táto téma by sa dala rozoberať veľmi dlho a podrobne, ale jediným účelom
tohto exkurzu je poukázať na myšlienkový kvas, v ktorom sa formovala aj „vedecká
medicína“ od začiatkov etablovania sa vedy, ako ju chápeme dnes, ako aj pochopiť
faktory, ktoré mali a aj majú vplyv dodnes.
Ak sa má veda a v jej rámci rozvíjať aj medicína presne a exaktne formovať
vedecky verifikovanú skutočnosť a tu je potrebné sa vysporiadať s niekoľkými zásad‑
nými otázkami, ktoré musíme riešiť v celom procese budovania multidisciplinárnej
spolupráce.
Na tomto mieste si pre ilustráciu a lepšie pochopenie dovolím citovať v pl‑
nom rozsahu Dr. Ruperta Sheldrakea a jeho doslovný popis kréda súčasnej vedy tak,
ako ho uvádza na str. 14 v knihe Mylné domněnky vědy (The Science Delusion Freeing
the Spirit of Enguity)[A33]. Tieto základné presvedčenia väčšina vedcov považuje – podľa
R. Sheldrakea – za samozrejmosť.
1.

Všetko je vo svojej podstate mechanické. Napríklad psi sú skôr zložité mechanizmy
a nie živými organizmami s vlastnými cieľmi. Dokonca i ľudia sú stroje, „ťažkopádne
roboty“ s mozgami, ktoré sa podobajú geneticky naprogramovaným počítačom, ako
názorne vyjadril Richard Dawkins.

2.

Všetka hmota je nevedomá – nemá žiaden vnútorný život ani subjektivitu a svoj
vlastný pohľad. Dokonca aj ľudské vedomie je ilúziou, ktorú vytvára fyzická (materiálna) aktivita mozgu.

3.

Celkové množstvo hmoty a energie je vždy rovnaké (s výnimkou veľkého tresku, kedy
sa vo vesmíre náhle objavila všetka hmota a energia)

4.

Zákony prírody sú pevne dané a nemenné. V súčasnej dobe sú rovnaké, ako boli na
počiatku a zostanú takými navždy.

5.

Príroda nemá žiaden zmysel a evolúcia nemá žiaden cieľ ani smer.

6.

Všetka biologická dedičnosť je materiálna, odovzdávaná prostredníctvom genetického materiálu, DNA a ďalších hmotných štruktúr.
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7.

Myseľ sa nachádza vo vnútri hlavy a nie je ničím viac ako výlučnou aktivitou mozgu. Keď sa pozrieme na nejaký strom, obraz tohto stromu, ktorý vidíme, sa nenachádza „vonku“, kde sa zdá, že je, ale vo vnútri nášho mozgu.

8.

Spomienky sú uchovávané v podobe hmotných odtlačkov mozgu a po smrti vymiznú.

9.

Nevysvetliteľné javy, ako je napr. telepatia, sú obyčajnou ilúziou a klamom.

10. Jediným liečebný systém, ktorý skutočne funguje, je mechanistická medicína.
Pozrime sa na tieto body najprv z pohľadu „vedeckej“ medicíny. Súčasná
západná medicína stojí predovšetkým na farmakologickej terapii a niektorých fyzi‑
kálnych formách terapie a v podstate sa pozerá na organizmus ako na veľmi zložitý
stroj, v ktorom v budúcnosti budeme poznať všetko. V diagnostike sa používajú repro‑
dukovateľné laboratórne techniky, ktoré sú prísne normované a nezohľadňujú napr.
jedinečnosť každého organizmu. Všetky problémy sa vysvetľujú a interpretujú v in‑
tenciách biochémie, chémie a fyziky. Psychoregulatívna rovina Bytia sa síce formál‑
ne nepopiera, ale vyčleňuje sa zo serióznej medicínskej vedy, v ktorej stále sa udržia‑
va dualizmus sóma – psyché. Pritom psychológia vo svojej drvivej väčšine považuje
psychické procesy za výlučný produkt aktivity mozgu.
Na druhej strane pokroky v epigenetike čiastočne otriasajú vierou vo vše‑
mocnosť genetiky, do ktorej sa toľko investovalo. Všemocnosť génov a génovej terapie
utrpela značné trhliny a to aj ekonomické (obrovské investície do biotechnológií ne‑
splnili všetky najmä finančné očakávania). Existencia disipatívnych štruktúr v bio‑
lógii otriasla platnosťou druhej vety termodynamickej v biológii. A tak by sme mohli
pokračovať aj ďalej, ale to stačí na zistenie, že oných 10 presvedčení kréda vedy, ako
ich popísal Rupert Sheldrake[A33], stále platí aj keď sa nemá o čo spoľahlivo oprieť a má
skôr charakter mylných axiom.
Aj súčasná vedecká, medicína ako jediný vedecký dôkaz vyžaduje reprodu‑
kovateľnosť javu bez ohľadu na pozorovateľa či iné ovplyvňujúce skutočnosti. A tak
v druhej polovici XX. storočia vzniká napr. v psychiatrii smer „biologickej psychiat‑
rie“, ako relatívne samostatný myšlienkový smer, hľadajúci biologické teda somatické
príčiny psychických chorôb, ktoré sú v zmysle aktuálneho medicínskeho presvedče‑
nia nevyhnutne očakávateľné a nastáva aj prudký rozvoj psychofarmakológie. Napr.
kritériá tzv. medicíny založenej na dôkazoch (EBM) vychádzajúce takmer výlučne
z požiadaviek výskumu liečiv a v podstate ignorujúce najnovšie poznatky súčasnej
vedy (napr. kvantovej mechaniky) sa v tejto podobe stávajú brzdou medicínskeho vý‑
skumu a pokroku, čo si už mnohí vedci a lekári začínajú uvedomovať. Filozofia me‑
dicíny je dominantne ovplyvňovaná materializmom a ekonomikou, farmaceutickou
loby a najnovšie sa v nej prejavujú vo zvýšenej miere politické trendy a záujmy, kto‑
rých nositeľmi sú prevažne ľudia bez medicínskeho vzdelania, ale s výraznými medi‑
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cínskymi záujmami a predstavami. Príčinou značnej trhliny v tomto vývoji je kvan‑
tová mechanika, ktorá je tu zhruba už sto rokov a na základe poznaných fyzikálnych
zákonov prakticky zdôvodňuje nepodloženosť deterministického omylu súčasnej
vedy vrátane mechanistických predstáv, ktoré však v medicíne doteraz pretrvávajú.
Napriek tomu, že úlohou kvantovej mechaniky nikdy nebolo potvrdenie existencie
transcendentna a z toho vyplývajúcej potreby a existencie spirituality, otvorila dis‑
kusiu dovtedy vlastnú hlavne filozofii. Najznámejším faktom narušujúcim mecha‑
nisticky prístup k experimentálne zisteným faktom je dôkaz vplyvu pozorovateľa na
výsledok objektívneho fyzikálneho pokusu. Známy fakt, že pozorovateľ vie ovplyvniť
nielen kauzálnu súvislosť fyzikálneho javu, ale aj jeho časovú postupnosť (to zname‑
ná, že vplyv pozorovateľa spôsobí v rámci pokusu „opačný tok času“, kde sa príčina
a následok navzájom vymenia), dáva jasný dôkaz, že do našej reality prestupujú do‑
minantným spôsobom vyššie úrovne Bytia práve na základe vedomej či nevedomej
komunikácie s našim JA. Pritom jednoznačne nejde o „splnenie“ žiadosti či predstavy
pozorovateľa, ale o „odpoveď“ na jeho interakciu. Pod pojmom JA rozumieme všetky
aspekty vedomia v najširšom a doteraz nepreskúmanom a objektívne nepreskú‑
mateľnom zmysle vrátane aspektov transcendentálnych vonkajších aj vnútorných
a najmä tých, ktoré nie je možno označiť za produkty činnosti mozgu. Teda to, čo or‑
todoxný materializmus nepozná a popiera a na ktorom od svojho začiatku vyrastala
moderná veda a s ňou aj medicína. Každý skúsený lekár vie, aké dôležité je spiritu‑
álne nastavenie pacienta a ako ovplyvňuje priebeh choroby. Toto nastavenie pritom
nie je vždy v súlade s predstavami a túžbami pacienta, ale takýto „vonkajší vplyv“ je
evidentný a niekedy neverbalizovateľný. Na druhej strane treba objektívne priznať,
že obrovský rozvoj medicínskych poznatkov veľmi významne a vo veľkej väčšine aj
pozitívne ovplyvnil vývoj ľudstva, dĺžku života, liečiteľnosť mnohých chorôb a pri‑
niesol aj ďalšie benefity, ktoré ani zďaleka nie sú zanedbateľné. Ale na druhej strane
však vytvára a prináša nové problémy, ktorým by bolo možné pri komplexnej mul‑
tidisciplinárnej spolupráci vyhnúť, alebo ich aspoň podstatne zmierniť. Ortodox‑
ne „vedecký“ prístup na jednej strane marginalizuje a v istom zmysle aj ostrakizuje
„nevedecké“ postupy. Tieto často ortodoxná veda nevie uchopiť a na súčasnej úrovni
interpretovať a tak ich vylučuje z rovnocenného výskumu, vyčlenenia potrebných
prostriedkov na ich výskum a vývoj, pričom práve ich exaktný výskum môže a na
základe doterajších skúseností aj nevyhnutne povedie k pochopeniu a spoznaniu
mnohých podstatných skutočností. Určite by prispel k rozšíreniu komplexného po‑
znania ako aj otvoreniu nových veľmi podstatných foriem multidisciplinárnej spo‑
lupráce. Treba tiež zohľadniť, že kvantitatívny ale aj kvalitatívny rozvoj vedy a po‑
znania, nevyhnutne si vyžadujúci čoraz väčšiu špecializáciu a otvárajúce sa nožnice
medzi jednotlivými vednými odbormi, vytvárajú pôdu pre dezintegráciu vedy ako
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takej. Tomu je možné zabrániť len intenzívnym rozvojom multidiciplinárnej spolu‑
práce.
Tento letmý prehľad naznačuje historické úskalia rozvoja vedy, ktoré nevy‑
hnutne ovplyvňujú aj multidisciplinárne pohľady na jednotlivé problémy vedy a me‑
dicíny. Tieto môžu byť odlišné aj v jednotlivých kooperujúcich disciplínach. Pritom
nemožno nespomenúť aj ďalšie problémy, ktorých úspešné riešenie vyžaduje multi‑
disciplinárnu spoluprácu a prístup.
Skôr, ako budeme pokračovať v tejto analýze musíme si uvedomiť jednu
veľmi závažnú skutočnosť. Búrlivý rozvoj nových poznatkov v minulých storočiach
priniesol nielen množstvo nových poznatkov vedy, ale ich veľmi široký diapazón vie‑
dol aj k istej – v pozitívnom zmysle slova chápanej – dezintegrácii vedy, ako jednotnej
disciplíny a jej rozdelenie na množstvo vedných oblastí, z ktorých každá má svoju
špecifikáciu. Nemožno teda dôkazy napr. z kvantovej mechaniky, či dôkazy z technic‑
kých vied, spoločenských vied či biologických vied bezo zbytku porovnávať a vytvo‑
riť akýsi všeobecne platný univerzálny princíp dôkazu. Tak, ako dnes už neexistu‑
je jednotná kompaktná veda, ale súbor vied so svojimi špecifikami, tak už nemôže
existovať ani univerzálny dôkaz pre všetky javy v každej vednej disciplíne. Toto platí
aj pre medicínu, ktorá už dnes je zložená z rôznych medicínskych vied s rôznym za‑
meraním a rôznymi druhmi exaktných dôkazov. Dlhoročný vývoj potvrdzuje že EBM
nemožno v súčasnej podobe exaktne uplatňovať lebo nemá doriešené niektoré problé‑
my napr. metodicky, vecne, fyzikálne aj filozoficky definované placebo v súlade s naj‑
modernejšími poznatkami súčasnej vedy a pod. a vyžaduje novú serióznu a vedeckú
revíziu. Vonkoncom už nie je vhodná na vedeckú kategorizáciu napr. v akupunktúre,
kde sú jej kritériá z veľkej časti nepoužiteľné, ako uvedieme ďalej. To však znamená
v medicíne zásadný problém – že je už dnes natoľko diferencovaná vo svojich jednot‑
livých disciplínach, že je treba nanovo vypracovať nové exaktné kritériá – špecific‑
ké pre každú medicínsku disciplínu tak, aby zodpovedali aktuálne najnovšiemu ve‑
deckému poznaniu. Takéto poznanie by malo byť zbavené mechanistického či iného
jednostranného pohľadu a pritom súčasne akceptovateľné aj vo svetle poznatkov os‑
tatných vied v rámci multidisciplinárnej ale aj multiprofesionálnej spolupráce. Opa‑
kovane však treba zdôrazniť, že problém nie je v tom, že medicína nemá byť založená
na dôkazoch, lebo exaktný dôkaz je samozrejmou požiadavkou štúdia každej vedy. Je
však zásadne treba prehodnotiť pojem „exaktný dôkaz“, tak aby jeho podstata zodpo‑
vedala aktuálnym najnovším vedeckým poznatkom a aby nebola v kontradikcii s po‑
znatkami ostatných vied. Bez etablovania takejto dôkazovej situácie, jednoznačnej
a v rámci možnosti plne kompatibilnej a všeobecne zrozumiteľnej terminológie nie je
multidisciplinárna spolupráca plnohodnotná a preto aj táto publikácia má ambíciu
k tomu prispieť.
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Je pritom nutné rešpektovať, že ani princíp kauzality, tak ako je dnes po‑
pisovaný, nie je možné chápať absolútne. V podstate „nechcené dieťa“ atómovej fy‑
ziky a chémie – kvantová mechanika – priniesla dve zásadné rany karteziánskemu
mysleniu – princíp neurčitosti a nemožnosť absolútneho poznania javov. Netreba za‑
búdať, že toto platí aj pre medicínu a vážne spochybňuje doterajšie stále univerzálne
presadzované „vedecké“ kritériá dôkazov EBM a tým aj celú doterajšiu medicínsku
filozofiu. Z toho vyplýva, že je treba rešpektovať aj nepoznané vyššie úrovne Bytia,
teda transcendentálne úrovne. Možno bude treba redefinovať pojem „kauzalita“ aj
pojem „náhoda“. Je to veľmi zložitá problematika, ktorá v súčasnej dobe predstavuje
určitý prielom v doterajších zaužívaných predstavách naprieč celým vedeckým spek‑
trom. Spracovanie všetkých nových poznatkov – na rozdiel od minulosti – presahu‑
je možnosti jednotlivca a je nutná istá špecializácia odborníkov, pričom tento proces
pokračuje aj do vnútra jednotlivých nielen medicínskych disciplín a špecializácia
zahŕňa čoraz menší okruh tém s narastajúcou hĺbkou prieniku do jednotlivých de‑
tailov. Takáto prax má okrem všeobecného rozširovania vedomostí aj svoje tienisté
stránky. Z filozofického hľadiska sa postupne medicína stala prakticky materialis‑
tickou vedou orientovanou na morfologické, biochemické, fyzikálne a iné aspekty
nových poznatkov. Dostatočná pozornosť sa nevenuje ostatným rovinám osobnosti –
psychregulatívnej, energoinformačnej či transcendentálnej, v ktorých sa preimárne
skrýva základná etiopatogenéza poruchy zdravia. Na chorobu sa pozeráme ako na
súbor somatických a morfologických zmien, ktoré sa s rozvojom laboratórnych metód
môžu čoraz spoľahlivejšie identifikovať. Príkladom je rozvoj tzv. telemedicíny, ktorá
je v dnešnom chápaní takmer výlučne mechanistická. Pritom neakceptovateľne re‑
dukuje podstatu každej bytosti na množinu morfologických a laboratórnych kompo‑
nent. Tým vracia aj filozofiu medicíny do karteziánskeho obdobia a prakticky redu‑
kuje plnohodnotný a nevyhnutný kontakt lekára a pacienta. Spoločnosť ako celok sa
sekularizuje a spirituálna rovina sa marginalizuje aj v medicíne a odovzdáva sa do
takmer výlučnej kompetencii cirkví resp. duchovných hnutí. Pojem energoinformač‑
ná rovina v iných vedných odboroch bežne používaný, je pre súčasnú školskú me‑
dicínu stále problematický, pričom samotná hmota je len jedným z prejavov zmeny
energie, teda je formou informácie. V evolučnej ontológii znamená informácia uspo‑
riadanosť teda anentropiu, čo je základná vlastnosť živej hmoty, informácia je miera
zmenšenia neistoty vo výskyte náhodných udalostí. Oficiálne sa človek medicínsky
charakterizuje ako bio-psycho-sociálna bytosť, hoci je na prvý pohľad zrejmé, že ta‑
kéto chápanie ľudskej bytosti je celkom nedostatočné a neúplné aj pre medicínsku
prax. Bez ohľadu na to, ako široko sa tento pojem chápe a interpretuje, je dnes už jas‑
né, že materiálna rovina nie je jedinou a už vonkoncom nie nezávislou formou Bytia.
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V dôsledku takéhoto vývoja sa v súčasnej dobe dosť nešťastne posúva aj fi‑
lozofia medicíny, ktorá sa síce veľmi intenzívne zameriava na stanovenie a liečenie
konkrétnej diagnózy, ale vytráca sa komplexný pohľad na chorého človeka ako kom‑
plexnej a neopakovateľnej bytosti, ktorej integrita je narušená komplexne bez ohľa‑
du na lokalizáciu konkrétnej a aktuálnej patológie. Takýto vývoj sa priamo odvíja
od aktuálneho stavu a filozofie celej spoločnosti a celej západnej civilizácie a rozvo‑
ja jej vedy, techniky a predovšetkým technológii. Nie je v silách jedného človeka ab‑
sorbovať celý príval nových informácií a ich aj efektívne použiť. Preto sa medicína –
a nielen ona – postupne atomizuje, špecializujú sa jednotlivé disciplíny. A tak isto sa
atomizuje nielen špecializácia v medicíne, ale aj pohľad na človeka. Pôvodný hippo‑
kratovský príkaz, aby si dal lekár rovnako vysokú stoličku ako pacient a pri pohľa‑
de do očí ho vnímal ako celok a partnera, vystrieda množstvo špecialistov, posudzu‑
júcich jednotlivé dielčie a prakticky takmer iba somatické funkcie pacienta. Tým sa
stráca výnimočnosť lekárskeho povolania ako autority ochrancu a strážcu zdravia,
mení sa aj osobný vzťah lekár- pacient a väčší priestor získavajú technológie. Samo‑
zrejme, že lekár je aj v takýchto intenciách zákonite v spoločnosti vnímaný. Aj už spo‑
menutý a v súčasnej dobe najmodernejší trend v medicíne – tzv. telemetrická medicí‑
na, je len doteraz nevídaná možnosť dištančného zberu diagnostických údajov. To je
obrovský pokrok zvlášť vtedy, keď jednotlivé údaje ďalej spracováva tzv. umelá inteli‑
gencia, či lepšie povedané vysoko rozvinutá automatizácia, ktorá sa pojmu inteligen‑
cia v jeho plnohodnotnom význame a doteraz nie úplne poznanej funkčnosti ani ne‑
približuje. Veľmi moderný, zavádzajúci a nešťastný pojem „umelá inteligencia“, ktorý
zaviedol v r. 1956 americký informatik John McCarthy (1927 – 2011), má s inteligen‑
ciou, ako ju poznáme u človeka aj iných živých bytostí, len veľmi málo spoločného,
Je to len vysoko rozvinutá automatizácia, bez empatie, emócií či vzťahov, ktoré do nej
nikdy nebude možné „vložiť zvonku“ ako program. Súčasťou prirodzenej inteligencie
sú okrem emócií a ďalších kvalít aj transcendentálne prvky, ktoré sú mimo možnosti
nášho poznania, ale sú súčasťou inteligenčnej výbavy každej bytosti, ktorá je umele
nekonštruovateľná a neprogramovateľná. Nemateriálne faktory nemôžu klasifikovať
žiadne materiálne technológie a tým sa aj tzv. umelá inteligencia líši od prirodzenej
inteligencie. Môže jej pomôcť pri spracovaní materiálnych údajov a tým urýchliť či až
nevídane rozšíriť jej možnosti, ale nikdy ju nemôže plnohodnotne nahradiť žiadna
technológia. Priamy a osobný vzájomný kontakt medzi lekárom a pacientom je ima‑
nentnou súčasťou plnohodnotnej diagnostiky a terapie Je veľkým nešťastím, že ta‑
kúto transformáciu a degradáciu úlohy lekára určitá časť lekárov aj spoločnosti bez
problémov akceptuje so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pre pacienta aj
pre medicínu ako celok a ešte ju považuje za pokrok. Konečný verdikt formulácie od‑
porúčania u individuálneho pacienta je vždy na lekárovi. Všetky spomenuté vymo‑
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ženosti mu pritom môžu nahradiť rýchlu orientáciu v databázach, vyhodnotenie jed‑
notlivých kombinácií, ale nikdy nenahradia individuálne medicínske vyhodnotenie
pacienta. Ľudská bytosť totiž nie je objekt či výstup technológie, predstavuje aj jedi‑
nečnosť bytosti, jej emócie, vzťahy, kogníciu, skúsenosti, energoinformačné faktory,
spiritualitu, transcendetno a – dôveru k lekárovi. V riešení napr. psychických problé‑
mov pacienta dominujú dnes psychofarmaká, ktoré žiaľ často aj zbytočne nahradzujú
onen hippokratovský pohľad do očí. Tento „pohľad do očí“ je samozrejme symbolický
prejav ničím nenahraditeľného osobného kontaktu lekár-  pacient. Aj emócie – napr.
lásku môže technológia odmerať, pokiaľ ide o jej hormonálne, orgánové, svalové či
neurotechnologické prejavy, teda len parciálnu a veľmi schematickú časť fyziologic‑
kej roviny, ale spirituálnu rovinu, motiváciu, morálku, empatiu, väzbu a ďalšie fak‑
tory môže len štatisticky predpokladať, lebo ide o nemateriálne faktory, ktoré nie je
možné priamo odmerať a individuálne komplexne vyhodnotiť. Pritom ide napr. aj
o postoj pacienta k svojmu ochoreniu, ktorý je tiež multifaktorálny, ale vo vzťahu
k ochoreniu kľúčový a nezriedka úplne rozhodujúci faktor aj v terapii.
Rozvoj poznania a medicínskych technológií a následne z toho vyplývajúca
atomizácia medicíny a s ňou spojená narastajúca špecializácia vedúca k oslabovaniu
komplexného chápania organizmu smeruje k filozofickému, etickému a technologic‑
kému posunu chápania zdravia a choroby, na úrovni filozofickej k výraznej mate‑
rializácii medicínskeho myslenia a skotomizovaniu energoinformačnej a najmä spi‑
rituálnej roviny pacienta. Na úrovni technologickej k riešeniam medicíny založenej
na dôkazoch (Evidence-based medicine) a na úrovni etickej k posunu od Hippokra‑
tovho modelu cez Paracelsov model až k dnešnému deontologickému modelu. Etický
imperatív založený na princípoch „predovšetkým neškodiť“ (Hippokrates) cez akcent
na emocionálne a psychologické pochopenie pacienta (Paracelsus) sa posúva až po
dnešný akcent na úpravu povinností lekára voči pacientovi, jeho ľudským právam
(ale už nie povinnostiam), právu na informovanosť pacienta a ďalších povinností
lekára (deontologický model). Všetky tieto aspekty majú svoje konzekvencie najmä
v postupnej dehumanizácii medicíny a jej degradáciu na súbor technológií. Do toho
vstupujú ekonomické vplyvy degradujúce človeka na tovar a uplatňovanie zákonov
trhu do medicíny, ktoré sa postupne stávajú v nej určujúcim prvkom.
Najmä dnes sa však čoraz naliehavejšie objavuje potreba komplexného prí‑
stupu, čo je v podstate hodnotove návrat do obdobia lekárov polyhistorov. Takéhoto
lekára polyhistora dnes v musí nahradiť tým špecialistov, ktorý rešpektuje špeciali‑
záciu ale aj nutnosť integrácie poznania a komplexného chápania problematiky. Tre‑
ba zdôrazniť, že to nie je len problém medicíny, ale všeobecný problém skutočného
vedeckého prístupu, ktorý je však napr. aj v technických odboroch podstatne lepšie
akceptovaný a zaužívaný z mnohých dôvodov.
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Základným stupňom komplexnej zdravotnej starostlivosti je komplexne po‑
ňatá starostlivosť v rámci jedného medicínskeho odboru vrátane jeho subšpecializá‑
cií tak, aby pokrývala napr. onkologickú starostlivosť v celom onkologickom spektre
od prevencie, komplexnej diagnostiky, konzervatívnej aj operatívnej starostlivosti
až po doliečovaciu a paliatívnu starostlivosť. Samozrejme ako v ambulantnej, tak aj
lôžkovej či stacionárnej forme, podľa aktuálnej potreby pacienta. Takáto forma kom‑
plexnej zdravotnej starostlivosti môže byť poskytovaná v špičkových širokospektrál‑
ne vybavených komplexoch, ktoré vykonávajú aj výskum v príslušnom odbore a sú
navzájom úzko prepojené organizačne aj logisticky, alebo sú jednotlivé zariadenia
navzájom organizačne prepojené v rámci nejakého územného celku, alebo štátu na
viacstupňovej úrovni. Rozsah takejto starostlivosti závisí od veľkosti, charakteristiky
a typu príslušného odboru medicíny. Rôzne dielčie formy a stupne takejto komplex‑
nej starostlivosti determinujú možnosti spoločnosti, definovanie systému zdravotnej
starostlivosti a medicínskeho odboru, ktorého sa to týka, národné aj medzinárodné
odborné spoločnosti. Pokiaľ ide o lekára – špecialistu v ktoromkoľvek odbore medicí‑
ny, takýto komplexný rozhľad vo svojom špecializačnom odbore sa od neho očakáva
aj predpokladá. Samozrejme u väčších odborov, akými sú napr. interná medicína, či
chirurgia sa takýto podrobný prehľad predpokladá skôr v rámci subšpecializácií ako
napr. kardiológia, nefrológia, hrudná chirurgia a ostatné ďalšie medicínske poznat‑
ky z iných odborov aspoň na všeobecnej teoretickej úrovni. Na rozdiel od minulosti,
v ktorej bolo podstatne menej informácií, už nie je možné absorbovať všetky existu‑
júce a neustále pribúdajúce informácie a preto je nutná ich selekcia a systemizácia.
V reálnej praxi je možné zabezpečiť komplexnosť tímovou spoluprácou a tvorbou da‑
tabáz v rámci zdravotníckych zariadení rôzneho typu. Existuje však základný okruh
informácií, technológií, postupov a zručností, ktoré sú pre základnú špecializáciu
z každého odboru medicíny absolútne nevyhnutné. Riadenie každého medicínskeho
odboru musí zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť v rámci svojho odboru.
Táto bazálna úroveň komplexnosti je výsledkom aj obrazom odbornej úrovne prís‑
lušného medicínskeho odboru.
Stredný stupeň komplexnej zdravotnej starostlivosti je založený na inter‑
disciplinárnej spolupráci a súčinnosti všetkých medicínskych odborov. Jej kvalita sa
prirodzene odvíja od úrovne jednotlivých kooperujúcich odborov medicíny. V tejto
súvislosti je opäť treba akcentovať, že každý človek je ucelený komplexný a neopa‑
kovateľný multietážový a multifunkčný systém a každé ochorenie, či porucha zdra‑
votného stavu sa vždy premieta – aj keď v rôznej miere – do všetkých jeho častí. Zo
všeobecnej teórie systémov vyplýva, že každá porucha systému ovplyvňuje všetky
jeho časti. Pre medicínsku teóriu aj prax z toho logicky platí, že žiaden medicínsky
odbor nemôže bezo zbytku pokryť sám problematiku celkového stavu pacienta resp.
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stavu jeho celého systému. Toto vyplýva aj z definície zdravia tak, ako ho definuje
WHO[A52]. Každý medicínsky odbor sa zaoberá len určitou časťou celého systému or‑
ganizmu a tento je priamo prepojený s inými časťami systému, ktorými sa zaobera‑
jú iné medicínske odbory. V tomto zmysle je interdisciplinárna spolupráca založená
o. i. na jednotnej filozofickej báze, v medicíne celkom nevyhnutná. Rozsah nových
poznatkov, dynamika ich nadobúdania a nutnosť ich implementovania do medicín‑
skej teórie aj kliniky ďaleko už dnes presahuje možnosti jedného človeka – polyhisto‑
ra, akým bol lekár v historických dobách. Bohužiaľ si to neuvedomuje nielen pacient,
ktorý chorobu veľmi často chápe len ako prekážku svojich aktivít či aktuálne, ohro‑
zenie, ale ani časť lekárov, ktorá má tendenciu vidieť problém pacienta len cez optiku
svojej špecializácie. Tento problém má minimálne dve roviny. Na strane pacienta –
pokiaľ nie je bezprostredne ohrozená jeho integrita, alebo život, chápe ochorenie len
v jeho viditeľnej časti a v jeho miere vlastného subjektívneho obmedzenia, väčšinou
bez uvedomenia si širších zákonitostí a súvislostí. Takýto pacient potom chápe zdra‑
votnú starostlivosť ako servis a preto poznanie hlbších kontextov svojej poruchy po‑
važuje za zbytočné a v tomto zmysle takúto starostlivosť považuje za stratu času a ani
ju nevyžaduje. Na druhej strane lekár tiež nie je komplexnosťou svojho vzdelania či
záujmu dostatočne pripravený na komplexnú analýzu pacienta, tiež je časove značne
zaťažený a preto takýto komplexný interdisciplinárny prístup ani neponúka, pokiaľ
sa nejedná o vážne ohrozenie pacienta, alebo ťažko identifikovateľnú etiopatogené‑
zu stavu pacienta. Nie je to síce všeobecné, ale minimálne väčšinové pravidlo ako na
strane pacienta, tak aj lekára. Výrazný posun medicíny do menej osobnej roviny, ako
aj nové technológie väčšinou obmedzujúce bezprostredný ľudský kontakt lekára a pa‑
cienta, ako aj výrazný deficit reálneho času na oboch stranách silne determinujú ta‑
kéto trendy v zdravotnej starostlivosti. Napriek týmto tendenciám v reálnej praxi nie
je možná zdravotná starostlivosť bez interdisciplinárnej spolupráce medicínskych
odborov aj pri bežnej rutinnej zdravotníckej praxi. Preto sa takáto prax napriek spo‑
menutým úskaliam systematicky rozvíja a vyžaduje veľmi efektívnu spoluprácu a sú‑
činnosť jednotlivých odborov medicíny, klinických, teoretických aj paraklinických.
Diktuje to aj výrazný rozvoj veľmi sofistikovaných diagnostických aj terapeutických
techník a technológií, vyžadujúcich súčinnosť rôznych medicínskych špecialistov.
Tým je zdanlivo formálne pokrytý celý diapazón modernej medicíny zabezpeču‑
júci v prevencii, diagnostike, terapii aj vo výskume aplikáciu využitia všetkých sú‑
časných medicínskych poznatkov a informácií, ako aj postupov a zručností. Takýto
stupeň komplexnej zdravotnej starostlivosti je dnes už nevyhnutný a postupne sa
rozvíja. Má však aj svoje problémy a úskalia. Táto činnosť je zastrešovaná, riadená
a koordinovaná v jednotlivých štátoch a regiónoch legislatívne, organizačne, odbor‑
ne, ekonomicky na úrovni regionálnej, národnej aj nadnárodnej jednak stavovský‑
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mi organizáciami, odbornými spoločnosťami a politicky národnými a nadnárodný‑
mi mocensko-politickými zložkami, lebo ide o stratégiu zdravotnej politiky. Určitým
problémom nadnárodnej zdravotnej stratégie a politiky je nerovnaké legislatívne aj
strategické postavenie niektorých odborov medicíny v jednotlivých štátoch. Stredná
úroveň komplexnej zdravotnej starostlivosti je odrazom stratégie zdravotníctva stu‑
peň komplexnej zdravotnej starostlivosti je obrazom stratégie a zdravotnej politiky
na všetkých stupňoch jednotlivých územných, národných a nadnárodných.
Najvyšším stupňom komplexnej zdravotnej starostlivosti je multiprofe‑
sionálna úroveň. Už na úrovni interdisciplinárnej komplexnosti v medicíne je ne‑
vyhnutné v niektorých medicínskych odboroch uplatnenie odborníkov z iných
vedných odborov – biochemikov, molekulárnych biológov, fyzikov, matematikov,
fyzioterapeutov a ďalších odborníkov nielen zo spektra prírodných vied, ale aj napr.
sociológov, psychológov, právnikov či elektrotechnikov, alebo informatikov. V nie‑
ktorých medicínskych disciplínach, najmä tam, kde sa používajú špeciálne techno‑
lógie v diagnostike a terapii, majú títo odborníci svoje legislatívne zaradenie ako tzv.
„iní zdravotnícki pracovníci.“ Títo odborníci sú zaradení v rámci jednotlivých me‑
dicínskych odborov s viac-menej presným určením kompetencií. Ak sa však znovu
vrátime k charakteristike (nielen) ľudskej bytosti ako jedinečného a neopakovateľ‑
ného multietážového a multifunkčného systému, potom je nutné ho takto aj študo‑
vať a hodnotiť jeho poruchy. Znamená to, že temer všetky odbory poznania a vedy
majú priamu či nepriamu súvislosť s poruchami živých organizmov a preto je nut‑
né ich multidisciplinárne aj hodnotiť. To platí aj naopak, zdravie má priamu či ne‑
priamu súvislosť s takmer všetkými oblasťami vedeckého štúdia a preto obojsmerná
multiprofesionálna spolupráca je nutná v celom rozsahu vedeckého poznania. To,
samozrejme, vyžaduje úpravu jednak doterajšej medicínskej paradigmy a tomu zod‑
povedajúcej edukačnej príprave lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Medicína je zo svojej podstaty konzervatívnejšia, ale téza, že vychádza z najmoder‑
nejších poznatkov súčasnej vedy, sa takto môže perspektívne reálne naplniť. Nevy‑
hnutné budú aj niektoré organizačné úpravy, ktoré umožnia multiprofesionálnu spo‑
luprácu, ale tu možno predpokladať dlhší časový horizont, lebo takáto spolupráca sa
bude vytvárať, podľa potreby korigovať a formovať postupne. Celkove však plnohod‑
notná perspektívna multiprofesionálna spolupráca znamená nielen posun na úrovni
rozvoja jednotlivého medicínskeho odboru či stratégie a politiky zdravotnej starost‑
livosti, ale výraznú zmenu filozofie medicíny, ktorá by sa stala otvorenejšia najak‑
tuálnejším poznatkom modernej vedy. Organizačno-technické úpravy je potrebné
postupne nastaviť a preveriť v praxi možno dlhodobejšie, dôležité je však terminolo‑
gické a kompetenčné nastavenie. Predovšetkým je potrebné zjednotiť terminológiu
tak, aby bola multiprofesionálne zrozumiteľná a jednoznačná. Mnohé odborné pojmy
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majú viac významov a bude nutné ich bližšie špecifikovať. Preto samozrejmou súčas‑
ťou multidisciplinárnych publikácií musí byť aj významový slovník. Rovnaká prax
by mala byť aj pri konzultačnej komunikácii medzi jednotlivými disciplínami aspoň
v rozsahu, potrebnom pre jednoznačné a zrozumiteľné chápanie odborných záverov.
Zapojenie viacerých disciplín do procesov doteraz vyhradených len me‑
dicínskym vedám nielenže prináša nové prvky do metodiky, logistiky, organizácie,
stratégie aj filozofie medicíny, ale vyžaduje aj ich riešenie. Prvou a najzákladnejšou
otázkou je kompetencia. Už v súčasnej dobe participujú nelekári a odborníci z iných
profesií v jednotlivých odboroch medicíny, ich kompetencia je však determinova‑
ná v rámci týchto odborov. Plnohodnotná a komplexná multidisciplinárna zdra‑
votná starostlivosť vyžaduje podstatne širšie úpravy. Zodpovednosť za pacienta aj
voči pacientovi však musí ostať na lekárovi, ktorý svojim vzdelaním aj poslaním je
priamo určený na starostlivosť o zdravie a pokiaľ ide o uplatnenie jednotlivých po‑
znatkov a záverov u pacientov, musí mať konečné a rozhodujúce slovo. Samozrejme,
že v rámci diagnostického procesu a podpory terapie budú v rámci svojich vedných
disciplín participovať všetci odborníci či už v rámci laboratórnej diagnostiky, prí‑
strojových a informačných technológiách, bezpečnostných štandardoch, a podobne,
čo znamená podstatne rozšíriť perspektívne aj kategóriu „iných zdravotníckych pra‑
covníkov“ s vymedzením ich kompetencií a náplne. Najširšie uplatnenie všetkých ak‑
térov komplexnej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti je vo výskume, čo už
potvrdzuje aj doterajšia prax. V rámci medicíny, založenej na dôkazoch (EBM) bude
treba prehodnotiť váhu a výpovednú hodnotu dôkazov, ktoré nemôžu byť „šité“ len
na farmaceutický výskum, či štatistické ukazovatele, ktoré nerešpektujú jedinečnosť,
multikomplexnosť a multifunkčnosť každého človeka a ktoré sú najväčšou slabinou
súčasného chápania EBM. To je nepochybne dlhý proces, na riešení ktorého budú
musieť participovať všetky zainteresované zložky a bude určitým posunom aj v do‑
terajšom medicínskom myslení a chápaní vedy. Na komplexnú multiprofesionálnu
zdravotnú starostlivosť bude samozrejme potrebné rozpracovať aj edukačnú prípravu
nielen lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale všetkých zainteresovaných odbor‑
níkov.

A.2

Teoretická časť

A.2.1

Akupunktúra

A.2.1.1

Historické poznámky
História akupunktúry je opradená mnohými mýtmi a dohadmi a je popí‑

saná takmer vo všetkých čo len trošku komplexnejších učebniciach akupunktúry,
niekde podrobnejšie a niekde menej podrobne. Spravidla začína obdobím mýtických
cisárov, pre neskoršie obdobia sa objavujú už historicky verifikovaní cisári a dy‑
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nastie. Celá história býva popisovaná tak, akoby mýtický cisár Fu‑shi objavil trigra‑
my, zostavil pa‑kua, skrátka de facto je autorom základov čínskej filozofie. Jeho zák‑
ladné pa‑kua „ako sa veci majú“, ktoré údajne našiel na pancieri korytnačky, rozšíril
niekoľko storočí po ňom ďalší mýtický cisár Wen o ďalšie pa‑kua charakterizované
„ako veci idú“, teda vniesol dynamiku do statického pa‑kua podľa Fu‑shi. Na tom‑
to mýte je pozoruhodné, že – povedané jazykom súčasnej vedy – v podstate popísal
druhú kruhovú kauzalitu, ktorú spolu s pa‑kua podľa Fu‑shi akceptuje akupunktú‑
ra dodnes a je to jeden z jej základných atribútov. Druhý pozoruhodný fakt spočíva
v tom, že konštrukcia týchto dvoch pa‑kua má evidentné možno na prvý pohľad ne‑
poznané vzájomné zákonitosti. Keďže sme sa nikde v dostupných prameňoch nedo‑
pátrali k žiadnym logickým súvislostiam o vzájomnom pomere medzi pa‑kua podľa
Fu‑shi a podľa Wen zvolili sme pre štúdium týchto súvislostí vlastnú metodiku. Ak
klasické pramene hovoria, že jeden oktagram (Fu‑shi) vyjadruje „ako sa veci majú“
a druhý oktagram (Wen) „ako veci idú“ je evidentné, že tu musí platiť nejaká záko‑
nitosť a logická súvislosť, ktorá možno otvorí cestu aj k ďalším doteraz nepoznaným
skutočnostiam. Po hlbšej analýze týchto základných pa‑kua cez systém tripletov a ich
logických súvislostí sme identifikovali na našom pracovisku ďalšie dve pa‑kua, o kto‑
rých sa mytológia ani dostupná odborná akupunktúrna literatúra nezmieňuje až do
dnešnej doby. Jeden kompletný cyklus pa‑kua tvoria totiž 4 oktagramy či pa‑kua, pri‑
čom sa tento cyklus následne sústavne opakuje a má svoju logiku aj zákonitosti. Tieto
majú svoju oporu aj v klinike, čo konkrétnejšie objasníme v ďalších kapitolách. V tejto
časti ich uvádzame iba preto, že ide o skutočnosti, ktoré nemožno vyčítať z pancieru
korytnačky a musia byť súčasťou hlbšieho poznania vzťahov a súvislostí. Celý cyklus
pa‑kua, zložený zo štyroch častí dáva totiž zmysel a logiku len ako celok. Skutoční do‑
nátori či autori pôvodnej informácie museli teda poznať aj tieto súvislosti a vzťahy.
Mýtický objaviteľ ich evidentne nepoznal, alebo nepochopil celú informáciu a tak sa
zvyšná časť informácie zrejme stratila až do súčasnosti. V celej histórii akupunktúry
nájdeme takých príkladov viac, hoci väčšinu pilierov akupunktúry dnes potvrdzu‑
je aj súčasná veda. To jej však nijako neuberá na dôveryhodnosti, lebo poznanie sa
posúva s rozvojom nových poznatkov. Faktom však ostáva, že teória akupunktúry je
postavená na logických a matematických súvislostiach, ktoré celkom evidentne mu‑
seli byť donátorom týchto poznatkov bez ohľadu na ich pôvod a históriu známe. Keď
sa však pokúsime preniknúť hlbšie do histórie a pôvodu týchto poznatkov, stratíme
sa v hlbinách dávnych časov, lebo okrem mýtov a legiend sa nemáme o čo oprieť.
História a pôvod akupunktúry sa interpretuje tak, že akupunktúra vznikla ako em‑
pirické poznanie podporované mýtickými postavami, teda ako ľudová medicína na
území starej Číny. U mnohých môže dokonca vzniknúť dojem, že je tu snaha inkor‑
porovať do súčasnej medicíny v podstate síce veľmi staré, po celom svete už dnes
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rozšírené, ale predsa len ľudové liečiteľstvo vychádzajúce z mýtov a náboženských
predstáv do modernej medicíny, pre ktorú toto nemôže byť rovnocenným partnerom.
Pritom sú celkom evidentné historické prepojenia mayskej, čínskej a ďalších kultúr
(napr. v existencii piatych elementov). Hlbšia analýza tejto problematiky by bola veľ‑
mi obsiahla a rozhodne presahuje rámec aj účel tejto publikácie. Je teda zrejmé, že
tieto poznatky aj časove pochádzajú zo spoločného prameňa, pričom okruh, ktorý sa
zachoval v starej Číne, tvorí základ toho, čomu dnes hovoríme akupunktúra. Exakt‑
ný pôvod týchto poznatkov podporuje aj práca jedného zo spoluautorov tejto publi‑
kácie, svetovo uznávaného ruského matematika a symetrológa prof. Sergeja Petucho‑
va, DrSc., ktorý z najstaršej známej Knihy premien (I‑ťing)[A22] a z v nej obsiahnutej
tabuľky 64 hexagramov vypočítal genetický kód. Táto historická kniha teda obsahuje
a kóduje veľmi závažné v tej dobe nepochopené poznatky tiež zrejme od pôvodných
donátorov týchto poznatkov. Je celkom príznačné, že do dnešnej doby je niektorými
bádateľmi táto kniha považovaná za vešteckú knihu, lebo už starí Číňania z nej vešti‑
li podľa presne stanovených pravidiel. Nezriedka výsledky takéhoto „veštenia“ viedli
k veľmi závažným informáciám zrejme vychádzajúcich z istých zákonitostí a súvis‑
lostí, ktoré nie sú doteraz celkom jasné. V tejto súvislosti je treba spomenúť aj často
opakované a ničím nepodložené tvrdenie, ktoré je dokonca považované niektorými
teológmi za religiózny dôvod odmietania akupunktúry v západnom svete. Ide o pre‑
svedčenie, že akupunktúra vychádza z taoistického polyteistického náboženstva. Pri‑
tom postačí vziať do úvahy historické fakty. Taoizmus ako filozofia sa datuje od 4. sto‑
ročia p. n. l. v čase, kedy žil Lao‑c’, ktorého kniha Tao‑Te‑ťing je základom taoistickej
filozofie. Ako „náboženstvo“ začal taoizmus fungovať v 2. storočí n. l. V každom prípa‑
de prvé historicky doložené zmienky o akupunktúre sa objavili zhruba o dvaapoltí‑
síc rokov skôr.
Vráťme sa však späť k akupunktúre, v ktorej od začiatku známej histórie sú
evidentné prvky dobového pôvodného exaktného poznania, pričom niektoré z nich
sú už akceptované aj súčasnou vedou. Pre objektívne posúdenie treba pripustiť aj isté
jej zľudovenie, resp. historická neznalosť podstaty veľmi mnohých skutočností, kto‑
ré sú súborom poznatkov z ktorých sa odvíja vo svojej podstate akupunktúra. Ona
je len v podstate medicínskym vyjadrením či aplikáciou tohto poznania, ktoré pre‑
sahuje aj súčasnú medicínu. Akupunktúra, či pôvodne „čeň-czju“ terapia v známej
histórii vždy bola medicínou a jedným z pilierov tradičnej čínskej medicíny. Moder‑
ná akupunktúra dnes tento rámec súčasti TČM však už presahuje a je inšpiráciou
pre modernú vedu a medicínu, aj keď nie je všade ako súčasť modernej medicíny ešte
akceptovaná. To nijako nespochybňuje ani neoslabuje nespornú historickú a nezastu‑
piteľnú úlohu celej čínskej kultúry a tradície na zachovaní tohto poznania. Popísaná
situácia akupunktúry má mnohé príčiny napr. aj veľkú účasť medicínskych laikov
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na jej prevádzkovaní, pričom títo sa opierajú väčšinou len o historické texty. Ďalšou
príčinou je aj pomerne minimálny podiel multiprofesionálneho seriózneho výskumu
tejto problematiky, čo je na škodu všetkých potenciálne zainteresovaných strán. Na‑
priek tomu sa akupunktúrou vo svete lieči stále viac ľudí, ako „klasickou“ medicínou.
Pozrime sa, kde sa v dávnej histórii stratila stopa, ktorú sledujeme zhruba
5 000 rokov. Skúsme sa pozrieť na históriu akupunktúry v dávnych dobách trochu
inak a netradične z iného pohľadu. Známa história akupunktúry vrátane aj mýtov
a legiend je odsledovateľná približne v časovom horizonte 3 000 rokov pred našim
letopočtom teda zhruba pred 5 000 rokmi. Život prvého z mýtických cisárov Fu‑shi
sa datuje v historických prameňoch do rokov 2852 až 2737 p. n. l. čo zapadá to toho
časového horizontu. Tu sa ale v podstate stopy strácajú bez aspoň trochu uspokoji‑
vej odpovede na otázku, kedy a ako vznikla akupunktúra resp. poznanie, z ktorého
v podstate vychádza. Otázka pôvodu a vývoja je, alebo by aspoň mala byť dôležitá
pre každý odbor poznania, lebo v historickom kontexte lepšie pochopíme jeho vývoj,
úskalia, úspechy aj omyly. Pozrime sa na túto stratenú historickú stopu trošku v šir‑
šom kontexte. Keď si porovnáme vek jednotlivých starých kultúr, dostaneme takúto
približnú chronologickú komparáciu známeho a akceptovaného veku jednotlivých
kultúr (Tab. A.1).
Tab. A.1

Vek jednotlivých kutúr

cca 3760 p. n. l.

Židovská kultúra

cca 3150 p. n. l. Stará ríša

Egyptská kultúra

cca 3114 p. n. l. (4 Ahau 8 Cumbu)

Mayská kultúra

cca 2852 – 2737 p. n. l. počiatky akupunktúry (obdobie Fu-Shi)

Čínska kultúra

cca 2500 p. n. l. Harappské obdobie

Indická kultúra

Samozrejme, že každá z týchto významných kultúr, nielen čínska, priniesla
so sebou aj svoje chápanie zdravia a choroby a aj svoje formy liečby, aj keď možno nie
v až tak sofistikovanej podobe. Z tejto chronologickej komparácie vyplýva, že všetky
významné kultúry sveta sa „vynorili“ z hlbín času približne v rovnakom čase zhru‑
ba pred 5 – 6 tisíc rokmi. V čase svojho objavenia sa boli už relatívne zrelé a nachá‑
dzame medzi nimi mnohé spoločné prvky. Z toho možno usudzovať, že aspoň v nie‑
ktorých pôvodných aspektoch vychádzajú z rovnakého prameňa. Musíme vziať do
úvahy, že obdobie vynorenia sa týchto kultúr patrí do konca doby kamennej (rozhra‑
nie neolitu a eneolitu), ktorá vtedy trvala cca už 3 milióny rokov a zhruba v tom čase
už končila. Len pre ilustráciu toto obdobie predstavuje približne 116 platónskych
rokov, alebo precesných cyklov. Možno teda povedať, že počas celej doby kamennej
prešlo do objavenia sa starých kultúr zhruba 116 kompletných cyklov všetkých peri‑
odických zmien na Zemi, ktoré na nej zásadne ale periodicky menia všetky prírodné,
— 28 —

Kapitola A

vývojové aj civilizačné podmienky. Súčasťou týchto zmien sú aj udalosti, ktoré ozna‑
čujeme ako globálne prírodné katastrofy v dôsledku ktorých vyhynuli celé civilizá‑
cie, vyvinuté za niekoľko tisíc rokov bez ohľadu na svoju technologickú vyspelosť, či
potenciálny hypotetický vplyv na tieto cykly. Tieto civilizácie môžu mať rôznu formu
napr. aj civilizáciu obrov resp. ľudských bytostí iných rozmerov odlišných od našich
súčasných reálnych predstáv. Nálezy ostatkov takýchto ľudí, ale aj vyspelej technoló‑
gie popisuje napr. prof. MUDr. E. R. Muldašev, DrSc.[A25]–[A30]
Vráťme sa však znova k histórii akupunktúry. Položme si otázku, ako je
možné, že v čase objavenia sa prvých zmienok o akupunktúre, ktorá obsahovala už
v tom čase pomerne sofistikovaný systém, ktorý je dnes interpretovateľný moderný‑
mi vedeckými prostriedkami, bola na druhej strane potrebná inštitúcia „mýtických
cisárov“, ktorí ho vyčítali z pancieru korytnačky? Ak vezmeme do úvahy symbol
korytnačky, ktorá je symbolom múdrosti, večnosti a sily, a na ktorej chrbte je Zem,
ide v podstate o zdôraznenie významu a nespochybniteľnosti tohto tvrdenia akcepto‑
vateľného vtedajšou bežnou populáciou. Navyše, ako sme už uviedli skôr, najnovšie
poznatky potvrdzujú, že ide síce o veľmi sofistikovaný, ale neúplný systém, ktorý
bez doplnenia nedáva plnohodnotný zmysel. Najplauzibilnejšie vysvetlenie je také,
že ten, kto túto informáciu mýtickým postavám odovzdal, ju musel mať komplexnú,
alebo ju aspoň prebral od takéhoto zdroja. Vieme, že mnohé tvrdenia „starých maj‑
strov“ sú dnes potvrdené pomocou najmodernejších vedeckých metód a po mnohých
ďalších vysvetleniach sa pátra. Prečo sú filozofické tézy starých kultúr navzájom po‑
dobné aj napriek niektorým rozdielom?
Skúsme sa pozrieť na možnú príčinu straty informácií, ktorú takto evidu‑
jeme pred 5 – 6 tisíc rokmi. Po celej planéte existujú vecné dôkazy o existencii sta‑
rých technologicky vysoko vyvinutých civilizácií. Sú to megalitické stavby, pyramí‑
dy a ďalšie, ktoré sú budované technológiami, s ktorými by sme mali problémy aj my
dnes. Napr. presne rezané kamenné stavby bez stôp po otesávaní, či výsledky akustic‑
kých a elektromagnetických štúdií pyramíd nemajú dodnes všeobecne akceptovateľ‑
né vysvetlenie. Z pozície „záhadológie“ je treba prejsť na štúdium týchto starých, ale
veľmi vyspelých technológií, ktoré by aj dnes podstatne obohatili naše poznanie. Aj
napriek sporom, väčšina datovaní týchto stavieb je staršia ako 12 000 rokov. A takmer
všetky vykazujú znaky vonkajšieho poškodenia nielen vandalmi a vykrádačmi, ale
aj pôsobením žiaru a tlaku. Tejto tematike sa venuje napr. aj známy americký spiso‑
vateľ a režisér Brien Foerster[A14], ktorý študuje kultúru starých Inkov a uvádza, že po
celom svete sú na týchto stavbách jednoznačné známky globálnej kataklizmy dato‑
vanej do obdobia zhruba pred viac ako 12 000 rokmi, čo zodpovedá začiatkom nášho
súčasného precesného cyklu. Táto kataklizma vyhubila temer celé vtedajšie ľudstvo
vrátane veľmi vyspelej atlantskej civilizácie. Hovoria o tom mýty po celom svete, kto‑
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ré sa nápadne podobajú. Nie je však našou úlohou skúmať tieto udalosti a hodnotiť
ich s poukazom na mnohé nutné korekcie pri hodnotení našej prahistórie. Z historic‑
kého hľadiska nielen akupunktúry, ale v tomto konkrétnom prípade predovšetkým
vo vzťahu k nej je treba vziať do úvahy najmä tieto skutočnosti:
1.

Na základe známych dokumentov o histórii akupunktúry nie je možné sa do‑
pátrať k relevantnej histórii akupunktúry, lebo najstaršie stopy sú prakticky
postavené na mýtoch a legendách.

2.

Už ranné historické výklady, ktorým sa pripisuje magický a mytologický pôvod
a za autorov ktorých sú považovaní mýtickí cisári, však prekvapujúco obsahu‑
jú závažné informácie a interpretácie, ktoré napriek svojim mytologickým vý‑
kladom korelujú s poznatkami súčasnej vedy. Úroveň týchto poznatkov je taká
vysoká, že v historickej dobe, z ktorej sa datujú, nebolo ich možné na báze vte‑
dajšieho poznania a technológií získať. (Treba však pripustiť, že aj toto konšta‑
tovanie vychádza len z našich súčasných poznatkov a nemusí obsahovať celú
pravdu.) To znamená, že musíme pripustiť, že tieto poznatky sú staršie a pochá‑
dzajú z onej stratenej historickej stopy. Dobové výklady o ich získaní a spôsob
ich interpretácie ukazuje, že domnelí mýtickí autori ich nie celkom pochopili
a teda môžu byť maximálne interpreti, ale nie skutoční autori.

3.

Ide o veľmi sofistikovaný a logicky prepracovaný systém, ktorý sa musel dlhú
dobu vyvíjať a zrejme sa aj vyvíjal a určite nemohol vzniknúť v čase mýtických
cisárov a ani empíriou.

4.

Existujú veľmi pádne dôkazy po celom svete o existencii megalitických a iných
stavieb starších ako 12 000 rokov, kde bola s vysokou pravdepodobnosťou zjav‑
ne použitá technológia a teda aj poznanie, ktorá presahuje aj naše súčasné mož‑
nosti.

5.

Na mnohých miestach sveta existujú hodnoverné dôkazy o globálnej katakliz‑
me, ktorá zničila predchádzajúcu (podľa viacerých autorov zrejme atlantskú)
vysoko rozvinutú civilizáciu s vysokou aj technologickou úrovňou a vyhubi‑
la až 80 % vtedajšej dobovej populácie. Pôvodných autorov týchto poznatkov
v komplexnej forme s vysokou pravdepodobnosťou limitne sa blížiacou istote
treba hľadať v zachovaných zvyškoch tejto civilizácie, pre ktorú bola táto medi‑
cína – založená na veľmi rozvinutom poznaní – samozrejmosťou. To by súčasne
vysvetľovalo aj podobnosť mnohých téz v minulosti rozvinutých kultúr aj ich
časovú súslednosť v popísanej chronológii.
Ako možno v týchto intenciách kauzálne historicky uvažovať? Pravdepo‑

dobne preživší príslušníci predchádzajúcej vysoko vyspelej (atlantskej?) civilizácie
odovzdávali svoje vedomosti príslušníkom novo sa formujúcej civilizácie, ktorá ale
svojou úrovňou nebola na to pripravená a preto poznanie bolo sprostredkované cez
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mýty a legendy. Pre recipientov akceptovateľné a zásadné poznatky boli odovzdané
cez niekoľko generácií aj písomnou formou (napr. I‑ťing Kniha premien)[A22] aj vo forme
učení „starých majstrov“. To by vysvetľovalo aj terajšie medzery a chýbanie prame‑
ňov niektorých faktov o príčinných súvislostiach napr. v pa‑kua.
Kataklizma globálnych rozmerov s tak ničivými následkami však zákonite
poznačila vývoj ľudstva na celej Zemi a veľmi pravdepodobne ho „revolučne“ inhi‑
bovala, aby následne spustila nový evolučný vývoj, parciálne budovaný aj na zák‑
ladoch hodnôt a poznania predchádzajúcej civilizácie. Ako hovoria viacerí autori,
na základe prežitej kataklizmy sú zrejme mnohé ranné výrastky našej civilizácie
tak silne orientované na kalendárne poznanie periodicity kozmických javov, aby
vedeli nasledujúcu katastrofu predvídať. Následne bolo treba niekoľko tisícročí, aby
bolo pôvodné aj nové poznanie nejakým spôsobom aj písomne zaznamenateľné. Ta‑
kýto vývoj možno nie je vôbec v kontexte veľkých období histórie zvlášť výnimočný.
Z pohľadu akupunktúry by mohli byť celkom zrozumiteľné historicky prvé záznamy
o akupunktúre, ako aj historické „temné vákuum“ v súčasnej histórii akupunktúry.
Potom následne máme už k dispozícii dobové historicky dokázateľné záznamy o pô‑
vode a vývoji toho, čomu dnes u nás hovoríme akupunktúra. To sa samozrejme netý‑
ka len akupunktúry, ale z celej bázy poznania, z ktorého vychádza.
Ale pozrime sa na niektoré aspoň veľmi hrubé analógie. Z megalitických
stavieb sú pyramídy – a nielen tie – po celom svete aj pod hladinou mora. Naivné
predstavy, že išlo o hrobky sú už dnes prekonané. Bolo by však rovnako veľmi naivné
predpokladať, že technologicky tak náročné stavby sú dielom ľudového staviteľstva,
ktoré empiricky dospelo k poznatkom, ktoré dnes pyramídy obsahujú. Ich konštruk‑
cii muselo predchádzať hlboké poznanie, ktoré zrejme vo svojej dobe prevyšovalo
úroveň toho dnešného nášho poznania. Pritom jeho vývoj mohol byť a pravdepodob‑
ne aj bol iný, ako v našej civilizácii. Preto máme dnes problém s pochopením niekto‑
rých súvislostí, o ktorých sú údaje rovnako neúplné, ako v akupunktúre. Nikto však
nemôže pochybovať o tom, že ide o poznanie, z ktorého sa máme čo poučiť a môže
veľmi pomôcť aj našej súčasnej vede a predovšetkým nášmu poznaniu (nie iba sú‑
boru vedomostí). Svedčia o tom nové poznatky o konštrukcii, technológiách alebo
napr. akustických prejavov či energoinformačných javov v pyramídach. Pritom mno‑
hé fenomény ešte ani nepoznáme a musíme veľmi korigovať naše pôvodné naivné
predstavy, Je to sťažené aj tým, že za dlhé obdobia nielen prírodných pohybov v púš‑
ťach a presunov vody, ale aj vykrádačmi pyramíd a vandalmi sa pôvodné pyramídy
trošku zmenili vrátane stôp po kataklizme pred 12 000 – 13 000 rokmi. Rovnako na‑
ivné by bolo predpokladať, že to, čomu dnes hovoríme akupunktúra, je dielom neja‑
kých ľudových liečiteľov a empírie. Na to sú niektoré poznatky akupunktúry príliš
sofistikované a niektoré ešte možno ani nepoznáme. Je zatiaľ nespochybniteľným fak‑
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tom, že najviac pôvodných poznatkov sa uchovalo v Číne a šírilo sa aj do iných oblas‑
tí nielen Ďalekého východu. „Novodobý“ vývoj akupunktúry za posledné tisícročia
bol však poznamenaný a determinovaný predovšetkým čínskou kultúrou.
Ani v posledných storočiach a to dokonca v samotnej Číne nemala aku‑
punktúra na ružiach ustlané. Pozrime sa na niektoré fakty, kedy bola akupunktúra
a tradičná čínska medicína vystavená veľmi tvrdému tlaku aj v Číne a tu sú niektoré
z nich:
• V XIX. storočí začal tlak prevziať vedecké hodnoty Západu v zemiach Východu.
(Nie je bez zaujímavosti, že tento tlak na prevzatie vedeckých hodnôt Západu
sa objavil v čase karteziánskeho materiáne-mechanistického chápania fungo‑
vania sveta na Západe, ktoré rozhodne nebolo zlučiteľné s chápaním a poznat‑
kami Tradície, aj keď sa s takými pokusmi interpretácie javov v organizme
stretávame (napr. mechanická predstava o „toku“ čchi). Aj preto vzájomná kon‑
frontácia tohto poznania by nutne musela predstavovať v tom čase prakticky
neriešiteľný problém, s ktorého reliktami sa stretávame dodnes.
• V r. 1911 pádom dynastie Manchu a zrodom republiky sa reakcie proti tradič‑
ným hodnotám zosilnili.
• V r. 1914 vtedajší čínsky minister školstva prehlásil: „Rozhodol som sa skonco‑
vať s čínskou medicínou a tiež už ďalej nepoužívať čínske lieky.“
• S nástupom maoizmu bola „nezlučiteľná s vedeckými princípmi marxizmu“.
• V r. 1954 prestala oficiálna propaganda označovať tradičnú medicínu ako „feu‑
dálnu“ a nazvala ju „lekársky odkaz pravlasti“.
• V r. 1958 Mao označil TČM za „veľkú pokladnicu“ – sám ju využíval.
• V čase „kultúrnej revolúcie“ boli teoretické princípy TČM prispôsobené a jang
a jin boli označené za „predobraz dialektiky“ ale teória WU‑SIN „nevyhnutne
zavádzala k pádu do idealizmu a metafyziky“.
Dodnes nie je akupunktúra všade jednoznačne prijatá a nevieme dosta‑
točne zladiť tézy napr. vo výskume aj interpretácii akupunktúry. Budeme sa tomu
venovať v ďalších kapitolách. Napriek tomu sa akupunktúra v celom svete rozvíja
a veľký je aj jej interdisciplinárny aj multiprofesionálny potenciál. Ak zvážime his‑
torické fakty aj z iného uhlu pohľadu, je veľmi vysoko pravdepodobné, že to, čomu
dnes hovoríme akupunktúra, nie je pôvodná a tradičná ľudová medicína rozvinutá
predovšetkým v Číne, ale že ide – analogicky k pyramídam – o poznatky pôvodne vy‑
soko rozvinutej civilizácie a jej medicíny, ktoré môžu podstatným spôsobom posunúť
naše súčasné medicínske poznanie, ak im budeme venovať primeranú a zaslúženú
výskumnú aj klinickú pozornosť. Mnohé poznatky akupunktúry sú možno ešte pred
nami ukryté, lebo ich jednoducho našimi prostriedkami nateraz nevieme spoznať.
Archeológovia v diskusii o civilizáciách spred 12 000 rokov si kladú otázku, prečo
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sme ešte nenašli stopy po infraštruktúre týchto civilizácií. Možno sme niečo aj našli,
ale nespoznali. Český spisovateľ Ludvík Souček[A49] položil otázku – za čo by asi pova‑
žovali naši potomkovia po pár sto rokoch nájdené magnetofónové pásky? Možno aj tu
je jedna z možných odpovedí. Nebojme sa preto pristupovať k akupunktúre bez pred‑
sudkov, skúmať aj multidisciplinárne a multiprofesionálne poznatky a konfrontovať
ju s našim súčasným poznaním a určite to bude na prospech nášmu poznaniu, me‑
dicínu nevynímajúc. Ani skúmanie skutočnej histórie a historických súvislostí aku‑
punktúry ešte určite nepovedalo svoje posledné slovo a možno budú nové poznatky
z tejto oblasti významným obohatením nášho súčasného poznania.

A.2.1.2

Akupunktúra a západná medicína
V súvislosti s akupunktúrou ako odborom medicíny, ktorý je postavený –

na rozdiel od takmer všetkých ostatných medicínskych odborov stojacich skôr na
biochemických základoch – takmer výlučne na fyzikálnych a energoinformačných
základoch a ktorého postavenie v súčasnej medicíne sa predsa len líši od postavenia
iných medicínskych odborov, sú stále aktuálne niektoré zásadné filozofické, etic‑
ké a vedecké otázniky. Pre vysvetlenie a spresnenie fyzikálnej a energoinformačnej
bázy akupunktúry a jej začlenenia do multidisciplinárnej spolupráce v medicíne
sme zaradili kapitolu o základných fyzikálnych pojmoch a princípoch, aby sa uľah‑
čilo dorozumievanie multidisciplinárnych tímov teraz aj v budúcnosti. Ich riešenie
je nevyhnutné najmä preto, lebo akupunktúra už svojou podstatou je prirodzenou
medicínskou bázou pre multiprofesionálny komplexný prístup k výskumu, diagnos‑
tike, terapii a prevencii. Tým, že je postavená na fyzikálnych a energoinformačných
základoch, sa jej filozofia, výskumný potenciál a ostatné atribúty najviac zo všetkých
odborov medicíny prelínajú s fyzikou, kvantovou mechanikou, filozofiou, psycholó‑
giou, rehabilitáciou a ďalšími vednými odbormi. Na druhej strane sú medzi ňou, os‑
tatnými odbormi medicíny aj niektorými predstaviteľmi vedy otvorené otázky, ktoré
parciálne vyplývajú aj z odlišnej histórie a vývoja, ale ktoré vyžadujú serióznu ana‑
lýzu a akceptovateľné riešenia, ktoré sú v záujme všetkých zúčastnených. Pozrime sa
postupne na ne bližšie.
Akupunktúra má v histórii tejto civilizácie niekoľko tisícročnú tradíciu
a môžeme ju považovať za jeden z najstarších medicínskych odborov vôbec. V prie‑
behu tisícročí prešla viacerými fázami vývoja dominantne v ázijskom prostredí vý‑
chodnej kultúrnej tradície, aby sa v posledných desaťročiach rozšírila v západnom
kultúrnom prostredí s odlišnou históriou, odlišnými spoločensko-sociálnymi nor‑
mami a aj odlišným spôsobom myslenia. A samozrejme aj s odlišnou terminológiou
a chápaním Bytia. V takýchto podmienkach sa v posledných desaťročiach začala in‑
tegrovať do západnej medicíny. Z dnešného pohľadu má síce základy, ktoré dnešná
veda ešte len v posledných desaťročiach odkrýva a potvrdzuje, ale západná medicína
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sa ešte stále v určitom smere bráni jej akceptácii, do dnešných dní nie je všeobecne
integrálnou súčasťou medicínskeho vzdelávania na západe. Niekde je ju umožnené
vykonávať laikom a nelekárom, niekde je súčasťou nanajvýš postgraduálneho, či do‑
plnkového vzdelávania. Niekde sa síce formálne aj legislatívne etabluje ako odbor
medicíny, ale v podstate sa reálne toleruje jej vykonávanie laikmi bez medicínskeho
vzdelania, alebo sa objavujú „čínski liečitelia“ (čo sa už automaticky považuje za kva‑
lifikáciu) bez riadne overeného medicínskeho vzdelania, čím sa akupunktúra dek‑
laruje ako odlišná medicína. Nie je (našťastie) ani predmetom záujmu všemocného
a medicínu ovládajúceho farmakologického komplexu, lebo je preň ekonomicky ne‑
zaujímavá a do jej výskumu sa neinvestuje nič alebo len zanedbateľné prostriedky až
na veľmi vzácne výnimky. Samozrejme, že tieto všetky okolnosti majú veľmi negatív‑
ny vplyv na jej odbornú úroveň a systémovú integráciu, hoci záujem o ňu v odbornej
aj pacientskej verejnosti neustále narastá predovšetkým na Západe.
Na druhom virtuálnom brehu či konci symbolického mosta stojí západná
medicína deklarujúca svoju vedeckosť a oporu v najnovších poznatkoch súčasnej
vedy. Jej ekonomický potenciál je úplne neporovnateľný s akupunktúrou, má rozsiah‑
lu výskumnú základňu, sofistikovaný organizačný, vzdelávací a legislatívny systém.
Najmä deklarovaný akcent na vedeckosť západnej medicíny ju má odlíšiť od „neve‑
deckej alternatívy“ napr. akupunktúry, na ktorej síce „niečo je“, ale údajne nestojí na
vedeckých základoch.
Aké sú teda tie vedecké základy, opierajúce sa o najnovšie poznatky súčas‑
nej vedy v západnej medicíne? Zhruba za posledných sto rokov sa rozvíja vo vede
kvantová mechanika a preniká prakticky do všetkých oblastí vedy, ale moderná zá‑
padná medicína stále stojí na dualizme sóma-psyché, čo je principiálne nezlučiteľné
s kvantovou mechanikou, stále akceptuje delenie na funkčné a organické poruchy
(kde je v kvantovej mechanike hranica morfológie či organicity?). Kritériá EBM, vy‑
chádzajúce z pozitivistických a štatistických kritérií nezlučiteľných s najmodernejší‑
mi poznatkami súčasnej vedy, sú vo svetle súčasných poznatkov neudržateľné a vy‑
žadujú zásadnú korekciu práve zohľadnením aktuálnych vedeckých poznatkov, čo
sme už prebrali v predchádzajúcich kapitolách. Rozhodne treba zohľadniť, že aj zá‑
padná medicína je súbor medicínskych odborov s rôznymi kritériami na možnosti
objektívneho dôkazu a preto nie je možné vytvoriť univerzálne kritériá, ale práve
zohľadniť poznatky súčasnej vedy a technické možnosti a predpoklady pre získanie
toho, čomu hovoríme „objektívny dôkaz“ aj vo svetle ďalších rovín Bytia. Západná
medicína fakticky stále lieči chorobu a nie pacienta, (dôkazom je aj platná a všeobec‑
ne akceptovaná medzinárodní štatistická klasifikácia chorôb). Celkove vieme na
úrovni symptomatológie a syndromologie relatívne presne definovať konkrétnu
chorobu, ale nevieme definovať konkrétneho pacienta, ktorý je komplexná, multidi‑
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menzionálna a multiúrovňová jedinečná a neopakovateľná bytosť či entita. Položme
si otázku – naozaj je to v súlade s najnovšími poznatkami súčasnej vedy? V experi‑
mentoch a klinických štúdiách vytvárame tzv. experimentálne či kontrolné skupiny,
na základe akých kritérií? Len na tom princípe, že v tzv. kontrolnej skupine nie sú
relevantné symptómy, ktoré sú v tzv. experimentálnej skupine? Vo veľkých randomi‑
zovaných štúdiách nie je a z ich samotnej podstaty a organizácie ani nemôže byť reš‑
pektovaná individualita každého človeka. Tu vzniká potom aj metodická otázka kto
a prečo je „slepý“ pri hodnotení tzv. slepých či zaslepených štúdií? Sú vôbec vo svetle
kvantovej mechaniky vedecky akceptovateľné takéto štúdie? Predpokladáme naozaj
ešte konečnú poznateľnosť javu so všetkými dôsledkami a podporujeme prioritu labo‑
ratórnych výsledkov pred klinickým obrazom, čo nie je v súlade s poznatkami súčas‑
nej najmodernejšej vedy. Naďalej pretrvávajú niektoré pozitivisticko-mechanistické
predstavy o procesoch v organizme, etc. Mohli by sme v tomto pokračovať ešte dlho,
ale to nie je účel. Je to len ilustrácia toho, že ak západná medicína deklaruje svoj sú‑
lad s najmodernejšími poznatkami vedy, nie je to relevantne podložené. Aj napriek
tomu sú mnohí bádatelia pre nedostatok informácií o moderných vedeckých poznat‑
koch napr. kvantovej mechaniky ale aj iných vied o tomto tvrdení naozaj úprimne
presvedčení. Musíme aj v tomto procese počítať s veľkou zotrvačnosťou myslenia aj vo
vedeckej komunite, ktorá z objektívnych dôvodov už dávno nie je kompaktná a je prí‑
liš špecializovaná, ako sme to už uviedli v predchádzajúcich častiach.
Len na ilustráciu – pozrime sa na biorytmologické faktory tak dôležité (nie‑
len) pre akupunktúru, ktoré západná medicína chápe – ak vôbec – tak nanajvýš len
veľmi marginálne a rozhodne nie v každej svojej oblasti. Pritom biorytmy môžu ob‑
jektívne a celkom zásadne ovplyvňovať aj výsledky experimentálnych štúdií v iných
medicínskych odboroch.
Ako príklad uvedieme analýzu akupunktúrnych dát robenú na našom pra‑
covisku dlhodobo a následne aj štatisticky spracovanú. Analyzovali sme súbor viac
ako 2 000 pacientov našej kliniky za 7 vybraných po sebe idúcich rokov. Tento súbor
je z hľadiska diagnostického rozloženia dlhodobe relatívne homogénny každý rok.
Každému pacientovi sa pri vstupe štandardne robilo elektroakugrafické (EAG) vy‑
šetrenie v tom čase v dvoch režimoch PE (body biorytmu) a ŠU (súhlasné body). Na
základe nameraných hodnôt v EAG sme pre každý rok vypočítali tzv. štatistického pa‑
cienta čo boli spriemerované hodnoty zistené za jeden rok u všetkých vyšetrených
pacientov. Sledovali sme roky 1998 – 2004 podľa charakteristík TČM (teda roky Tigra,
Zajaca, Draka, Hada, Koňa, Ovce a Opice). Položili sme si otázku, že ak v TČM má kaž‑
dú rok inú charakteristiku, či sa to prejaví aj na charakteristikách priemerného pa‑
cienta. Zistili sme, že zistené výsledky v jednotlivých rokoch aj sú podľa výsledkov
EAG neporovnateľné. Napriek tomu, že – ako je už uvedené vyššie – išlo o diagnostic‑
— 35 —

Kapitola A

ky relatívne rovnaké súbory každý rok, boli hodnoty vzájomne celkom neporovna‑
teľné. Ak vychádzame z charakteristiky súboru, tieto rozdiely museli byť spôsobené
vonkajšími biorytmologickými faktormi podľa charakteristiky TČM. Zaujímavé je,
že oba režimy EAG boli v jednotlivých rokoch relatívne porovnateľné a rozdiely vy‑
plývajú len z odlišnej metodiky a výpovednej hodnoty jednotlivých režimov EAG, čo
výrazne podporuje závery, že rozdiely v rokoch sú spôsobené vonkajšími vplyvmi.
Grafické tabuľky sú na Graf A.1.
Štatistický pacient – muž
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Štatistický pacient – periféria
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Štatistický pacient – body ŠU
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EAG analýza akupunktúrnych dát
Napriek tomu, že táto analýza bola publikovaná na svetovom kongrese aku‑

punktúry v Prahe v r. 2005, nestretla sa v tom čase so zvláštnym ohlasom ani v aku‑
punktúrnej verejnosti, ktorá aspoň deklaratívne biorytmológiu akceptuje. Čo možno
očakávať od ostatnej lekárskej verejnosti? Nestálo by za to aspoň venovať tejto prob‑
lematika pozornosť? A to najdôležitejšie nakoniec. Ak existuje takáto štatisticky evo‑
kovaná indícia, sú vzájomné hodnotenia iných parametrov v rôznych rokoch vôbec
relevantné aj v iných oblastiach? Určite je treba venovať výskumnú pozornosť aj tejto
problematike. Základom serióznej vedeckej práce musí byť neustále konfrontovanie
— 37 —

Kapitola A

poznatkov a skúmania najmä tých faktov, ktoré spochybňujú exaktnosť doterajších
postupov a neustále korigovať svoje postupy tak, aby sme ich nedostatky vylučova‑
li a hľadali nové postupy nezaťažené zistenými chybami. Možno oprávnene namie‑
tať, že ide o jedinú takúto štúdiu, ktorá zatiaľ nebola overená na iných pracoviskách.
Možno v nej hľadať a pravdepodobne aj nájsť metodicky problematické postupy. Pra‑
covali sme len s nameranými hodnotami z retrospektívnej analýzy získaných dát
a nie z analýzy klinického obrazu. Našim cieľom bolo len overiť, či biorytmologické
piliere teórie akupunktúry majú naozaj relevantný podklad, keďže mnohé teoretické
základy akupunktúry sú už vedecky verifikované. Táto štúdia minimálne naznaču‑
je, že biorytmologické pravidlá akupunktúry relevantné sú. Je jasné, že potvrdenie
týchto zistení by malo ďalekosiahle dôsledky napr. pre zdravotnícku štatistiku a jej
interpretácie, ale v konečnom dôsledku by viedli k novým súvislostiam a novému
poznaniu. Stále platí voľne interpretovaná téza ruského fyzika a chemika a nositeľa
Nobelovej ceny z r. 1956 N. N. Semionova, že ak sa tvorí teória, najdôležitejšie sú fakty.
Ale nie tie, ktoré sú v súlade s teóriou, ale predovšetkým tie, ktoré sú s ňou v rozpore
a svedčia proti nej. V tom tkvie dialektika vedeckého poznania. Aj preto je treba tieto
súvislosti, ktoré nám prinášajú poznatky akupunktúry, exaktne skúmať. Exaktnosť
a vedecké postupy sú predsa v záujme celej medicíny. Ale aj najnovšie poznatky mo‑
dernej vedy vrátane kvantovej mechaniky by medicína už mala začať v záujme ve‑
deckosti akceptovať aj reálne, t. j. integrovať ju do svojich teoretických, klinických aj
výskumných postulátov. Veď napr. kvantová mechanika je známa zhruba už jedno
storočie.
Aký je teda vývoj súčasného medicínskeho myslenia len za posledné desať‑
ročia a ako ju ovplyvňujú objektívne historické fakty? Ak si vezmeme učebnice inter‑
nej medicíny zo začiatku minulého storočia, tieto exaktne popisujú symptomatológiu
a syndromológiu klasických interných ochorení a nemožno pochybovať o presnosti
popisu, ktorého autori boli doboví renomovaní odborníci. Ak si ale ten obraz symptó‑
mov a syndrómov pozrieme dnes, je evidentné, že už nie je presný, obraz týchto syn‑
drómov sa zmenil. Čomu to pripísať? Nepochybne sa zmenil životný štýl aj iné fakto‑
ry, ale predovšetkým od začiatku minulého storočia sa začali šíriť rádiové, televízne,
radarové a ďalšie vlnenia, ktoré majú energoinformačný charakter. Tieto zmeny cel‑
kom evidentne majú vplyv aj na zmenu obrazu tzv. civilizačných ochorení a nie len
ich. Vplyv týchto technológií v energoinformačnom prostredí je teda neoddiskutova‑
teľný. Zmeny aj v medicíne sa ale netýkajú len týchto faktorov. Mohutný boom farma‑
ceutického priemyslu vrátane antibiotík, očkovacích látok, laboratórnych metód vý‑
razne ovplyvnil naše medicínske myslenie. Ale modifikoval aj dopad medicínskych
technológii a postupov na populáciu. Veď v medicínskej edukácii tiež dominuje far‑
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makologická loby. To všetko samozrejme má vplyv na vývoj západnej medicíny a jej
kritérií vedeckosti.
Vážne sa zhoršuje vzájomná dôvera terapeuta a pacienta a medicína sa
v podstate dehumanizuje a stáva sa súborom moderných technológií bez komplexné‑
ho poznania neopakovateľného, multidimenzionálneho a multiúrovňového objektu
svojho záujmu – pacienta. „Hippokratova stolička“ už dlho nie je na úrovni pacien‑
tových očí a prehnane glorifikovaná „telemedicína“ bez priameho kontaktu s pacien‑
tom – ak sa prezentuje ako moderná náhrada priamej návštevy lekára – je len ďalší
dehumanizačný faktor medicíny a jej posunu do oblasti technológií. Aj toto sú fakto‑
ry, ktoré participujú na porovnávaní akupunktúry a súčasnej západnej medicíny.
Ak sa však pozrieme objektívne aj na súčasnú „vedeckú“ akupunktúru, mu‑
síme konštatovať, že ani tu nedominujú poznatky súčasnej najmodernejšej vedy, hoci
by teoreticky boli na to väčšie predpoklady, ak by sa seriózne pristupovalo k exaktné‑
mu štúdiu princípov, z ktorých akupunktúra vychádza. Aj tu však pretrvávajú mýty
o blízkych a vzdialených bodoch, o tom, že pri prevahe jang nastavenie stačí posilniť
jin a situácia sa upraví, operuje sa s vedecky absurdnou tézou o „falošnej akupunktú‑
re“, či „placebo akupunktúre“ v snahe akceptovať neudržateľné súčasné kritériá EBM
a urobiť tak štúdie o akupunktúre „vedeckejšie“. Aj v akupunktúre sa deklarujú „tra‑
dičné čínske predstavy“ na úkor vedeckých kritérií, resp. bez výraznejšej tendencie
pretaviť tieto „tradičné predstavy“ do jazyka modernej vedy. Akceptuje sa konvenčná
západná diagnóza a nie pacient. Rovnako aj slangovo nazývaná tzv. „kuchárka“, teda
súbor odporúčaných bodov pri západnej diagnostike, nezodpovedá akupunktúr‑
nej klasifikácii poruchy a ich aplikácii. Opakovanie rovnakej „zostavy“ bodov počas
„kúry“ bez zmeny, napr. 10 krát bez ohľadu na dynamiku procesu aj organizmu pa‑
cienta, je často bežnou praxou v terapii akupunktúrou. A tak by sme mohli pokračo‑
vať ďalej…
Kritický pohľad zo všetkých strán medicínskeho spektra je nevyhnutný, ak
chceme skutočne posunúť naše poznanie a pochopiť, že máme spoločné ciele nielen
v samotnej medicíne, ale aj v multidisciplinárnej spolupráci. Pritom je nutné akcep‑
tovať aj limity nášho poznania a vylúčenie absolútnej poznateľnosti javov, ktoré vy‑
plývajú z bazálnych poznatkov kvantovej mechaniky. Niekde vo vývoji a postulovaní
medicínskej filozofie je objektívne problém, ktorý musíme všetci spoločne riešiť pri
rešpektovaní a zohľadnení všetkých špecifík jednotlivých disciplín. Pokúsme sa ho
teda nájsť a hľadať možnosti ako ho vyriešiť. K tomu je potrebné pochopiť a prekonať
mnohé relikty v našom nielen medicínskom myslení a to práve reálnym akceptova‑
ním najnovších poznatkov súčasnej vedy. Klinická skúsenosť, súčasné multidiscipli‑
nárne poznanie potvrdzuje nevyhnutnosť vnímať pochopiť a najmä reálne akcep‑
tovať spirituálnu či transcendentálnu rovinu človeka a v týchto intenciách znovu
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prehodnotiť hodnoty vo vzťahu lekár – pacient. Rovnako by bolo vhodné opäť prehod‑
notiť aj postavenie lekára a jeho dynamiku v súčasnom vedeckom a spoločenskom
dianí.
Pozrime sa ešte znova na vedu ako takú. Vo svojej histórii nazhromaždi‑
la veda obrovské množstvo čiastkových poznatkov v postupne sa rozvíjajúcich od‑
boroch vedy, pričom množstvo týchto poznatkov nie je v silách jednotlivca ani ab‑
sorbovať ani vyhodnotiť. V modernej dobe jednoznačne platí, že veda je inherentne
probablistická, lebo akékoľvek poznanie je len pravdepodobnostné a limitované ro‑
lou pozorovateľa a limitmi v zmysle zákonov kvantovej mechaniky. Aj keď stále pla‑
tí, že všeobecné zákony najmä v prírodných vedách – kde patrí aj medicína – majú
univerzálnu platnosť a hlavnými nástrojmi vedy je čo najobjektívnejšie testovať ve‑
decké hypotézy, vytvárať a verifikovať ich v rámci poznávacieho procesu, existencia
univerzálnych polyhistorov je už v súčasnej dobe vylúčená. Preto je nutná špeciali‑
zácia a tímová práca. To má ale za následok postupné kvantitatívne zužovanie okru‑
hu poznatkov pre jednotlivé vedné odbory a nielen kvantitatívnu, ale najmä kvali‑
tatívnu špecializáciu. Tento dnes už relatívne veľmi dlhodobý proces vedie k stavu,
kedy je už prakticky vylúčené, aby si jednotlivé špecializované disciplíny zachova‑
li všetky poznatky vedy. To znamená, že žiaden vedec nemôže obsiahnuť všetky ve‑
decké poznatky a platí to aj pre špecializované vedecké tímy. Ak k tomu pripočítame
univerzálne limity poznania, je situácia veľmi zložitá a kvantitatívna integrácia po‑
znania je minimálne veľmi problematická. Preto napr. praktické a reálne uplatnenie
všetkých súčasných poznatkov vedy vyžaduje dlhodobý proces. Treba o. i. prekonať
určitú konzervatívnu zotrvačnosť vo vnútri odboru, nezriedka zmeny paradigiem
a prehodnotenie či zmenu celých algoritmov myslenia vrátane tých, ktoré sú lobis‑
ticky determinované. To nevyhnutne znamená obzvlášť ťažký a dlhodobý proces
u širokospektrálnych, vnútorne čoraz užšie špecializovaných okruhov vedných od‑
borov, akým je aj medicína. Navyše – kvantová mechanika celkom principiálne mení
všeobecne dovtedy zaužívané paradigmy myslenia, narastá stupeň abstrakcie ako
aj relativizácia a limitácia poznania. Je preto celkom pochopiteľné, že s týmto sa ešte
medicína doteraz nedokázala vyrovnať. Jediným možným riešením je multidiscipli‑
nárny prístup vo výskume, prevencie aj klinike. Pritom terapia vychádzajúca z dô‑
sledne multidisciplinárneho štúdia a poznania musí zostať vo výlučnej kompetencii
lekárov a terapeutov, lebo osobný a komplexný vzťah lekára či iného terapeuta a pa‑
cienta nie je možné ničím plnohodnotne nahradiť. To – v intenciách kvantovej me‑
chaniky – platí aj pre rolu pozorovateľa, kde patria všetci účastníci procesu, vrátane
pacienta.
Akupunktúra vychádzajúca z fyzikálnych a energoinformačných poznat‑
kov, ktoré predbehli našu civilizáciu a boli jej nejakým spôsobom odovzdané, je z me‑
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dicínskeho hľadiska azda najlepšia báza a styčná plocha multidisciplinárnej spolu‑
práce. Pravdaže len vtedy, ak bude seriózne a vo svetle najmodernejších poznatkov
študovať a vyhodnocovať tie poznatky, ktoré jej boli dané už pri jej inkorporácii do
súčasnej civilizácie. Nie preto, že by bola najlepšia, ale je pôvodne najviac postavená
na základoch, ktoré sú z dnešného pohľadu najbližšie zo všetkých odborov medicíny
aj k poznatkom modernej kvantovej mechaniky. To by mal byť a radi by sme verili, že
aj bude, jej hlavný prínos do nášho spoločného (nielen) medicínskeho poznania. Aby
bolo možné sa lepšie orientovať vo fyzikálnych pojmoch a následných napr. evoluč‑
ných súvislostiach dôležitých aj pre akupunktúru, budeme sa im venovať v nasledu‑
júcej kapitole.

A.2.1.3

Fyzikálne pojmy dôležité pre akupunktúru

(Solár, Juraj; Solár, Gustáv; Solárová, Zlatica)
Vzhľadom na to, že akupunktúra používa priame vstupy a interakcie do
energoinformačnej siete na úrovni medicínskych aplikácií, vyžaduje širší pohľad
a kladie väčšie nároky na vedomosti z ostatných prírodných vied. Akupunktúra je
tak najvhodnejší medicínsky odbor pre multiprofesionálne štúdium, pretože tak ako
žiaden iný odbor medicíny pri každom vyšetrení a ošetrení monitoruje celý systém
a jeho zmeny. Energoinformačnú sieť organizmu je dnes možné opísať fyzikálnymi
princípmi. Preto je nutné pre komplexný multiprofesionálny prístup, zoznámiť sa so
základnými fyzikálnymi pojmami, samozrejme s dôrazom na akupunktúrny uhol
pohľadu. To však nevylučuje nutnosť multiprofesionálneho a komplexného prístupu
aj v ostatných medicínskych odboroch čiastočne spomenutých v tejto publikácii. Veľ‑
ká časť súčasnej medicíny vrátane spôsobu medicínskeho myslenia je postavená na
biochemicko-morfologických základoch, ktoré komplexný pohľad potláčajú a napr.
fyzikálne súvislosti obmedzujú len na prístrojovú techniku.
Táto kapitola rozhodne nemá byť učebnicou fyziky, jej úlohou je priblížiť
fyzikálne pojmy a poznatky potrebné na plnohodnotné pochopenie pojmov použí‑
vaných v akupunktúre. Ide teda o ambíciu vytvoriť mosty medzi pohľadmi fyzikov
a lekárov na problematiku, bez ktorej plnohodnotné pochopenie akupunktúrnych
princípov vychádzajúcich z energoinformačných sietí nie je možné. Kapitola by mala
byť aj inšpiráciou pre technikov a fyzikov, či odborníkov z iných oblastí pre potreby
multiprofesionálneho výskumu a súčinnosti. Úloha multiprofesionálnej spolupráce je
pre pochopenie a rozvoj akupunktúry (a nielen jej) nevyhnutná.
Fyzika je konzervatívna veda, ale aj tu platí, že čím je väčší rozsah vedo‑
mostí a technológií rozširujúcich naše pozorovacie schopnosti, tým viac otázok
a problémov so zažitými modelmi je nutné riešiť. Klasickým príkladom je rýchlosť
rozpínania vesmíru, kde vžitý fyzikálny model zlyhal a pre jeho zachovanie bolo
nutné zaviesť pojmy ako temná hmota a temná energia, aj keď správnejšie označenie
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je neznáma forma hmoty a energie. Tieto pojmy fyzici zaviedli ako reakciu na pozo‑
rovania, podľa ktorých má rozpínanie vesmíru zrýchľujúci charakter a súčet hmot‑
nosti nami pozorovanej hmoty by podľa fyzikálnych modelov neumožňoval existen‑
ciu vesmíru vo forme, akú pozorujeme. Napriek zavedeniu týchto veličín a nového
modelu vesmíru sa zdá, že množstvo temnej energie vo vesmíre pribúda, čo je v roz‑
pore so zákonom zachovania energie. V tejto kapitole sa pokúsime priblížiť hlavne
medicínskej verejnosti pohľad na svet očami fyzikov a ďalších technických vedných
odborov.

A.2.1.3.1

Stručná história materializmu
Predstavte si, ako sa hmlistom opare objavujú záblesky neostrých bodov pres-

ne tam, kde ste zamerali svoju pozornosť a tieto záblesky sa navzájom prepájajú dráhami
v smere vášho pozorovania. Vytváraná pavučina prepojení bude vždy tvorená priamkami
bez ohľadu na vzdialenosti a zdanlivé pozície pozorovaných bodov. Pri väčšej vzdialenosti
pozorovania zistíte, že interakcie zábleskov v rámci pavučiny spôsobujú vznik nezávislých
pulzujúcich neostrých väčších objektov, ktorých pohyb už nie je priamo závislý na vašom
pozorovaní, ale objavujú sa tam, kde ich ako pozorovateľ hľadáte. Pod pojmom pulzujúci si
predstavte ich neustále miznutie a objavovanie sa. Ak sa dostatočne vzdialite od týchto objektov, zistíte, že vytvárajú medzi sebou energetické prepojenia závislé na ich pohybe v spomínanom prvotnom interaktívnom hmlistom opare podmieňujúcom existenciu a vlastnosti
týchto objektov. Po ďalšom veľkom vzdialení sa vás ako pozorovateľa energetické väzby
nadobudnú ohraničený tvar a vytvoria priestor s dimenziami hĺbky, výšky a šírky, ktorý je
zmyslom dôverne známy.
Úvodný popis je vizualizáciou takzvanej teórie jednotného poľa, superstru‑
novej teórie[A17], ktorá pokračuje do vizualizácie diania popísaného rovnicami kvan‑
tovej mechaniky až po popis hmoty nadobúdajúcej tvar v podobe atómov. Ide o formu
interpretácie sústav matematických rovníc premietnutú do pojmov, ktoré si doká‑
žeme predstaviť, akúsi modernú „mytológiu“ odvodenú z metaforického obrazu pre
vysvetlenie matematických vzťahov. Vďaka týmto matematickým výpočtom vieme
s relevantnou mierou pravdepodobnosti predvídať, ako budú vyzerať zaznamenané
fotónové stopy po zrážkach častíc. Na základe týchto rovníc vieme potom popísať aj
očakávané javy ovplyvňujúce správanie sa objektov vo vesmíre a následne ich overiť
astronomickými pozorovaniami[A11].
Slovo mytológia nebolo použité náhodou. Úvodná metaforická vizualizácia
približuje dnešné predstavy o svete kvarkov a častíc širokej verejnosti bez potreby
podrobného poznania fyzikálnych a matematických odôvodnení. Po pridaní vhod‑
ného príbehu je jednoduché si predstaviť, ako sa ústnym podaním vytvorí legenda
o fantastickom svete dostatočne pútavá na to, aby bola v príbehovej forme odovzdá‑
vaná ďalším generáciám a uchovala sa aj po zániku civilizácie.
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Ranné známe civilizácie preslávené dych vyrážajúcou architektúrou za‑
nechávali svoje vedomosti v mytologickej príbehovej forme. Využívané matematické
vzťahy vychádzali z takzvaných posvätných čísiel odvodených od rozmerov Zeme
a kozmologických vzťahov planét s dôrazom na ich harmonické usporiadanie – a to aj
vo forme matematických základov hudobnej teórie. Matematické vzťahy boli zacho‑
vávané aj formou chrámovej a funkčnej architektúry, pričom samotné objekty boli
postavené tak, aby odolali pôsobeniu času. Ich rozmery, tvar, vzájomné vzdialenos‑
ti a poloha vo svete bez ohľadu na hranice jednotlivých civilizačných centier zjavne
slúžili aj ako metrologické štandardy[A19]. Dnes tuší aj laická verejnosť, že poznatky
týchto civilizácií boli oveľa väčšie, ako sa oficiálne pripúšťa a že mnohé vynálezy mo‑
dernej doby sme vlastne „len“ znovuobjavili. Medicína týchto civilizácií bola posta‑
vená na silných duchovných základoch a v materiálnej forme na liečivých účinkoch
minerálov a extraktov z rastlín a živočíchov. Bola pod kuratelou duchovných, ktorí
boli vedení k rešpektovaniu Božích zákonov.
Helénske (antické) obdobie postavené na základoch vedomostí starovekých
civilizácií prinieslo do Stredomoria osamostatnenie vedeckého skúmania vo forme
filozofie spod kurately chrámov a jej rozdelenie do rôznych filozofických škôl (prú‑
dov). Na rozdiel od ázijských filozofických škôl sa začal klásť dôraz na výnimočné
postavenie a zmyslové vnímanie človeka a položili sa základy samostatnej materia‑
listickej školy. To, čo nazývame u prírodných národov a starých civilizácií polyteiz‑
mus, sa ako pôvodne príbehová forma vedeckého poznania Starej a Novej ríše, Egyp‑
ta a aj Sumeru pretransformovalo do príbehov o poľudštených a uctievania chtivých
bohoch. Ako príklad možnej prevzatej alegórie reálneho astronomického poznania
je možné uviesť príbeh o súboji Titánov, kde vládu Uránu (gr. Úranos/Ouranos) zvr‑
hol jeho najmladší syn Kronos (lat. Saturnus). Vládu Krona ukončil jeho najmladší syn
Zeus (lat. Jupiter/Dios). Matematické modely formovania Slnečnej sústavy vysvetľujú
dôvod výmeny obežných dráh Uránu a Neptúnu gravitačným „súbojom“ ranného Ju‑
pitera a Saturnu pri formovaní ich dnešných pozícií samozrejme vo vzťahu ku gravi‑
tačnému pôsobeniu našej centrálnej hviezdy – Slnka (gr. Helios, lat. Sol, v rímskych
chrámoch neskôr splynul s Diom). Dôsledkom ranného putovania veľkých planét je
aj pásmo asteroidov za planétou Mars a veľká prítomnosť voľnej povrchovej vody (ne‑
viazanej v horninách) v pásme malých kamenných planét (kde patrí aj naša Zem).
Táto voda chemickým zložením nezodpovedá vode z komét spoza Kuiperovho pásu –
oblasti Oortovho oblaku, čo je v protiklade so starším modelom vývoja Slnečnej sústa‑
vy, podľa ktorého povrchová voda pochádza práve z komét[A1].
Vyčlenenie človeka od zvyšku prírody malo samozrejme aj dôsledky pre
medicínu. Duchovný rozmer sa zúžil do obetných darov poľudšteným božstvám a sa‑
motná medicína smerovala viac k materiálnej stránke.
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Monoteistický civilizačný prúd zastúpený judaizmom a neskôr kresťan‑
stvom jednoznačne vyznáva princíp aktívneho Boha Stvoriteľa, ktorý priamo vstupu‑
je do dejov ovplyvňujúcich hmotnú existenciu. V tradičnej kresťanskej filozofii bola
príroda a vesmír chápané ako živé, kde Duch Stvoriteľa cez duše vlastné jednotlivým
entitám prebýva v každej hmotnej entite. Obdobie renesancie znamenalo návrat
k Platónovým myšlienkam a príklon k princípom dualizmu, teda oddeleniu hmoty
a duchovnej podstaty. Osobnosti vedy boli veriaci ľudia, ktorí nepochybovali o Stvo‑
riteľovi a interaktívnej Božskej prítomnosti, ale vlastnosti hmoty popisovali mecha‑
nickými vzťahmi. V ranej mechanistickej filozofii bol hmotný svet „degradovaný“ na
dokonalý stroj. S rozvojom poznania mechanických vlastností hmoty sa aj v západnej
medicíne čoraz viac kládol dôraz na materiálnu formu liečby, duchovný rozmer sa
z procesu liečby postupne upozaďoval. Božia pomoc bola postupne vytesnená ako po‑
sledná nádej po zlyhaní ostatných postupov, ako to napokon poznáme aj v dnešnej
dobe. Isaac Newton (1643 – 1727), aj keď väčšinu času venoval optike, vypracoval
mechanickú teóriu, ktorá umožnila spoľahlivo predpovedať správanie sa hmotných
objektov ako aj energie reprezentovanej viditeľným svetelný spektrom. V osvietenec‑
kom mechanizme bola Božia úloha posunutá do roviny pasívneho stvorenia mecha‑
nického stroja. „Vedecké“ odobranie duše nielen neživej hmote, ale aj zvieratám, vied‑
lo k posilňovaniu materializmu Newtonovymi následníkmi a snahám o vylúčenie
Božskej prítomnosti aj v podobe Stvoriteľa z tzv. vedeckého poznania.
Predstavu sveta ako dokonalého stabilného mechanického stroja ako prvá
v moderných dejinách vedy narušila evolučná teória založená na prácach Jeana Bap‑
tiste de Lamarcka (1744 – 1829) a Charlesa Darwina (1809 – 1882). Prírode bol vedca‑
mi navrátený status živého organizmu, kde po akte stvorenia Boh nechal svoje dielo
rozvíjať sa samostatne princípom prirodzeného výberu. To na jednej strane viedlo
k extrému v podobe vedeckému zdôvodneniu rasizmu, na druhej strane formálne ob‑
medzilo kruté pokusy na zvieratách[A33].
Rozvoj materialistického skúmania javov okolo nás, inými slovami zvyšu‑
júca sa presnosť meraní a odhadu výsledku na základe matematického vyjadrenia,
čoraz lepšie popisovali zloženie hmoty. Definovanie chemických prvkov a zavedenie
periodickej tabuľky spolu s výskumom rádioaktivity doviedol vedcov k poznaniu, že
dovtedy definične najmenší a nedeliteľný prvok hmoty, atóm, je v skutočnosti tvorený
menšími časticami. Nové poznatky astronómie tiež ukázali na nepresnosť existujú‑
cich statických modelov vesmíru[A11]. Albert Einstein (1879 – 1955) vypracoval špeci‑
álnu teóriu relativity, ktorá rozšírila presnosť newtonovskej mechaniky, a všeobecnú
teóriu relativity, jednotnú teóriu priestoru, času a gravitácie. Všeobecná teória rela‑
tivity zadefinovala hmotu ako formu energie, prepojila tak dovtedy prísne oddele‑
né entity. Výskum subatomárneho sveta posunula kvantová mechanika, paradoxne
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nezlučiteľná so všeobecnou teóriou relativity. Správanie sa častíc vymykajúce sa do‑
vtedy vžitým modelom a predstavám donútila vedeckú obec zaoberať sa hranicami
možností vedeckého poznania a priradenie určitej inteligencie samotným stavebným
prvkom hmoty[A20],[A51], tzv. vitalizmus. Základné princípy kvantovej mechaniky si pri‑
blížime neskôr.
Veda sa od ranných dôb materializmu postupne oddelila spod kurate‑
ly cirkvi. Z vedcov sa stali „kňazi pravdy“ a z vedy uctievané „zlaté teľa“[A33]. Možno
preto podliehajú vedecké objavy neustálemu pokušeniu zneužiť ich v neprospech,
zničenie či ovládnutie ľudstva. Materializmus sa hlavne vo svojej extrémnej forme
fyzikalizmu snaží za každú cenu vylúčiť Boha a duchovno z vedeckého pohľadu na
svet. Toto smerovanie nám ponúklo úžasný technologický rozvoj, ale rozhodne ne‑
zlepšilo kvalitu života, skôr naopak, stalo sa permanentným stresujúcim faktorom.
Trend samozrejme zasiahol aj medicínu. Je nesporné, že úspechy vedy ponúkli lekár‑
skej obci úžasné možnosti prístrojovej techniky ako aj schopnosti potlačiť príznaky
nemoci a riešiť poruchy v organizme širokou škálou farmaceutík. Na druhej strane
atomizovali medicínu, partikularizovali medicínske postupy a odľudštili vzťah le‑
kára a pacienta. Úžasné možnosti zviedli lekárov k zamieňaniu nálezov, teda morfo‑
logických zmien ako reakcie tela na dlhodobejší problém, za príčiny patologického
stavu. Trendu napomáhajú aj samotní pacienti, ktorí svoje telá berú ako zložité, ale
obvykle opraviteľné stroje, kde za chorobu môžu vonkajšie a dedičné vplyvy a nie dl‑
hodobo neriešené problémy a disbalancie či strata duchovnej opory. Postoju nahráva‑
jú aj školské osnovy vychádzajúce z prác Louisa Pasteura (1822 – 1895), podľa ktorých
sú primárnou príčinou ochorenia baktérie a vírusy.
Úspechy materialistickej vedy vytesnili duchovno z kruhov oficiálneho ve‑
deckého bádania. Pritom zástancovia fyzikalizmu pri popularizácii vedy akosi zabú‑
dajú zdôrazniť fakty, ktoré si priblížime v nasledujúcej časti. Medicína zameraná na
skutočné príčiny chorôb, aj keď poznačená stratou dokladov o jej pôvodne vedeckých
princípoch a odovzdávaná v mytologickej forme, teda tradičná či naturálna medicína
alebo akupunktúra, sa zachovala hlavne v civilizačných centrách, kde sa v skúmaní
princípov fungovania sveta rešpektovala nedeliteľnosť duchovnej a materiálnej pod‑
staty sveta. Vo forme tradičných postupov prežila naturálna medicína aj u tzv. primi‑
tívnych národov tesne spätých s prírodou[A33].

A.2.1.3.2

Opomínané fakty materialistického opisu sveta
V populárno-náučných publikáciách sa fyzikálne či matematické modely

prezentujú ako odraz reality. Nie je to ale pravda. Každý model je len simulácia, zjed‑
nodušený obraz skutočnosti. Javy, ktoré majú pre vypracovaný model „zanedbateľný“
vplyv na presnosť výsledku pokusu, sa ignorujú. Definície často používajú v realite
neexistujúce termíny ako uzatvorená sústava, dokonalé vákuum, hmotný bod, ideál‑
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na kvapalina či plyn… Technici pracujú s exaktnými hodnotami z technických tabu‑
liek a noriem, hoci v skutočnosti ide o percentuálne vyjadrený kompromis štatisticky
významného počtu meraní vychádzajúci z Gaussovej krivky pravdepodobnosti. Kon‑
krétne tabuľková hodnota pevnosti ocele predstavuje cirka 80 % z maxima krivky,
pretože sa považuje za dostatočne bezpečnú. Čistota chemického roztoku sa posudzu‑
je podľa povolenej percentuálne vyjadrenej tolerancie prítomnosti prímesí. V medicí‑
ne ako príklad môžeme uviesť pojem priemerný pacient, BMI index a pod.
Modely teda vo všeobecnosti využívajú spriemerované štatistické hodno‑
ty. Pritom teória chaosu (teda matematický model vhodný pre popis komplexných
štruktúr) uvádza, že citlivosť počiatočných podmienok determinuje mieru náhodné‑
ho správania sa sledovaného systému alebo súboru, hoci pri dlhodobom pozorovaní
alebo dostatočne veľkom súbore je systém dobre definovateľný a náhodné paramet‑
re neobsahuje. Táto teória ale rozhodne poukazuje na fakt, že predvídať správanie sa
konkrétnej entity v súbore je prakticky nemožné. Vieme len spätne s určitou mierou
presnosti určiť najdôležitejšie vplyvy určujúce aktuálny pozorovaný stav danej enti‑
ty. Klasickým príkladom takéhoto súboru je dlhodobé smerovanie meteorologických
javov, teda klíma a príkladom entity je tu konkrétny meteorologický stav, teda aktu‑
álne počasie. To v praxi znamená, že o čo je matematický popis javu exaktnejší, o to
je použitý model oproti realite zjednodušenejší. Figurína s vyznačenými akupunk‑
túrnymi bodmi a dráhami jednotlivých meridiánov je nesporne vynikajúca učebná
pomôcka. Pri reálnom konkrétnom pacientovi musí ale akupunkturista tieto body re‑
álne identifikovať, nestačí si premietnuť figurínu na pacienta so zohľadnením anato‑
mických rozdielov. Poloha konkrétneho bodu na pacientovi je oproti modelu približ‑
ná, aj keď figurína dostatočne presne vymedzuje oblasť jeho výskytu.
Aj fyzikálne konštanty predstavujú spriemerované štatistické hodno‑
ty

[A33],[A51]

. Exaktné rovnice v matematike sú zjednodušené odhady reálneho správa‑

nia sa hmotného sveta s definovanou presnosťou. Inými slovami takzvané exaktné
matematické výsledky sú vlastne spriemerované a/alebo zaokrúhlené hodnoty z li‑
mitných funkcií, ku ktorým sa reálne merania približujú (s rešpektovaním pravde‑
podobnostného rozptylu podľa Gaussovej krivky). Matematika je síce schopná ab‑
straktných vyjadrení, príkladom je všeobecné vyjadrenie plochy vo forme integrálu,
ale bez dosadenia konkrétnych podmienok alebo hodnôt nedostaneme prakticky vy‑
užiteľný výsledok, napr. vzorec pre výpočet plochy konkrétneho obrazca. Samotné
prirodzené čísla sú abstraktným vyjadrením hodnoty, podobne ako podstatné mená
v jazyku. Dokonca aj pevné geometrické konštanty, ktoré majú bezpochyby fixnú
štatistickou neovplyvniteľnú hodnotu, ako Ludolfovo číslo (pí) alebo Eulerovo číslo
nevieme dodnes exaktne vyjadriť, len aproximovať (približne vyjadriť s presnosťou
podľa zvolenej metódy).
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Ani vitalizmus a evolucionalizmus vo fyzike a molekulárnej biológii sa
nevyhol snahe vynechať Stvoriteľa ako aktívneho účastníka udalostí vo zmyslami
vnímanom svete. Ale napriek úžasným poznatkom o fungovaní živej hmoty a javom
ovplyvňujúcim mentálne reakcie sme nedokázali stvoriť plnohodnotný živý organiz‑
mus, či vyrobiť emócie skutočne cítiaci stroj. Pokusy o napodobnenie správania sa
živých organizmov vo forme tzv. umelej inteligencie schopnej sa učiť, teda si samo‑
statne rozširovať resp. doprogramovať pôvodne naprogramované algoritmy, neviedli
k fenoménu všeobecného osvojenia si novo naučenej zručnosti pre všetky existujúce
automaty s príslušným programom vo všetkých destináciách, ako je tento efekt popí‑
saný v teórii morfologických polí Ruperta Sheldrakeho[A34] pri živých organizmoch či
kryštalizujúcich chemických roztokoch. Aktualizácia programu robotických zariade‑
ní musí byť kontaktná (resp. párovaná pri využití bezdrôtových technológií).
Evolucionalistický pohľad na fyzikálne veličiny[A33],[A51] ako na vyvíjajúce
sa entity sa opierajú o Darwinovu evolučnú teóriu prirodzeného výberu. Pre lepšie
pochopenie tohto pohľadu vo fyzike je vhodné odbočiť aj k problematickým faktom
evolučnej teórie ako takej. Samotná evolučná teória podporená nálezmi skamenelín
má veľa nezodpovedaných otázok. Do určitej miery je možné teóriu prirodzeného vý‑
beru akceptovať v podmienkach primeraného environmentálneho tlaku. Doteraz ale
nie sme schopní vysvetliť evolučné skoky charakteristické hlavne pre katastrofické
udalosti oddeľujúce jednotlivé geologické obdobia spojené s vymieraním obrovského
množstva druhov živých organizmov[A4]. Dominantné druhy nového geologického
obdobia sa v primitívnych formách objavujú ešte pred udalosťami vedúcimi k veľ‑
kým vymieraniam. Slovo objavujú je výstižné, pretože aj keď nachádzame príbuzné
organizmy s týmito novo objavenými, nemáme paleontologické dôkazy pre priame
vývojové vetvy. Dokonca morfologické inovácie sú „odskúšané“ na oddelených vý‑
vojových líniách, ktoré sa stanú obeťou vymierania. Príkladom je morfologická po‑
dobnosť rýb rodu Tiktaalik a terapodných obojživelníkov[A7]. Živé organizmy sa ne‑
vyvíjajú spôsobom permanentného zlepšovania svojich schopností, vývoj je „len“
dostatočný k aktuálnemu environmentálnemu tlaku. Po jeho zvládnutí prirodzený
výber slúži ako stabilizujúci faktor nadobudnutej dynamickej rovnováhy a je skôr
zárukou genetického zachovania nadobudnutej úspešnej morfológie. Generácie pre‑
berajúce „žezlo“ obsadenia uvoľnených ník po katastrofickej udalosti nepredstavujú
dokonalejšie druhy ako ich predchodcovia, navyše preberajú osvedčené morfologické
schémy predchádzajúcich vymretých pokolení a to dokonca medzirodovo, čo nezod‑
povedá predstavám o evolúcii DNA ako samostatne sa rozvíjajúcich entít[A48]. Príkla‑
dom je zobák vtákopyska, vajcorodého cicavca. Napriek globálnemu charakteru ka‑
tastrof oddeľujúcich jednotlivé geologické éry sú zachovávané aj druhy veľmi citlivé
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na zmeny životného prostredia podliehajúce rýchlemu vymieraniu pri pomerne ma‑
lom náraste environmentálneho tlaku.
Aj keď predstava Prírody ako krutej vražednej matky evolúcie s ohľadom
na mizivé percento dnešných druhov a rodov z celkového počtu, čo sa na Zemi his‑
toricky vyskytovali, nahráva skôr materialistickému fenoménu náhody, porovna‑
nie geologického vývoja Zeme a Venuše, dvoch sesterských planét, dáva indície, že
aj pre dynamickú rovnováhu planéty je život stabilizujúci a hýčkania hodný feno
mén[A6],[A21],[A31]. Zatiaľ čo konzervatívne, teda rovnovážne štruktúry smerujú k entro‑
pii, disipatívne, teda termodynamicky otvorené štruktúry sa evolučne rozvíjajú a ich
dynamický režim je v určitom zmysle v reprodukovateľnom ustálenom stave.
Náš hmotný vesmír sa neustále rozvíja a indikuje skôr na disipatívnu ako
konzervatívnu štruktúru s vlastnou formou inteligencie. Štruktúry podliehajúce en‑
tropii sa stávajú základom pre novozrodené entity, príkladom je naša Slnečná sústa‑
va sformovaná z materiálu po výbuchu supernovy. Ak je náš hmotný svet výukovým
priestorom, ako žiaci sme sa neprimeraným zameraním na parciálnu výukovú lát‑
ku, materializmus, príliš špecializovali. Nie je náhoda, že po viac-menej úspešnom
zvládnutí lekcie zisťujeme, že tento koncept je pre vysvetlenie reality nedostatočný
a my sme postavení pred viac otázok ako získaných odpovedí. Je ale ťažké zbaviť sa
zlozvyku. Holistická medicína neznamená, že sa pacientovmu problému venuje viac
lekárov špecialistov s vylepšenými možnosťami diagnostiky či úprave farmaceutic‑
kej liečby na základe preštudovania jeho genetických predispozícií. Medicína, fyzi‑
ka, matematika, ako aj ostatné prírodné vedy by sa mali vrátiť ku vlastným koreňom
a znovu sa s pokorou a skromnosťou otvoriť širokej škále filozofických prúdov nepo‑
pierajúcich neustálu Božiu prítomnosť.

A.2.1.3.3

Definície fyzikálnych entít v rámci akupunktúrnych korelácií

A.2.1.3.3.1

Hmota

Hmota je súhrnný názov pre látku a pole. Látka, resp. substancia je enti‑
ta, ktorá má tvar (atómy, molekuly, telesá), na rozdiel od poľa, ktoré priraďujeme su‑
batomárnym časticiam. Obe majú nenulovú takzvanú pokojovú hmotnosť, ktorú
definoval Albert Einstein v špeciálnej teórii relativity. Pokojovú hmotnosť chápeme
ako hmotnosť, ktorá nebola ovplyvnená rýchlosťou pohybu hmoty. Keďže hovoríme
o rýchlostiach nad 50 000 km/s, v našom bežne zmyslami vnímanom svete má väč‑
šina pozemských telies meranú hmotnosť v podstate rovnú pokojovej. Iná situácia je
v prípade kozmických telies a subatomárnych častíc. Ak sa lekár pozerá na fyzický
stav pacienta, pojem hmotnosti ovplyvnenej rýchlosťou nemá pre neho praktický vý‑
znam. Situácia sa ale dramatický zmení pri štúdiu psychických a energoinformač‑
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ných súvislostí, teda entít dôležitých pre pochopenie mechanizmu fungovania aku‑
punktúrnych procesov.
A.2.1.3.3.2

Energia

Vo fyzike je energia definovaná ako schopnosť (fyzikálnej) sústavy konať
prácu. Je teda chápaná ako miera všetkých foriem pohybu hmoty, pretože energia vo
forme práce je reprezentovaná silou spôsobujúcou pohyb po dráhe alebo deformáciu
hmoty. Prvý termodynamický zákon hovorí, že v izolovanej sústave je celková ener‑
gia nemenná. Energia nevzniká a nezaniká, ale mení svoju formu. Čchi je v akupunk‑
túre chápaná ako všeobecná energia, ktorá nadobúda rôzne formy. Tie sa funkčne
premietajú do meridiánov a tvoria ich štruktúru. Bežne zaužívaná prax považovať
Čchi za energiu tečúcu v organizme poukazuje na nepochopenie fyzikálnych princí‑
pov. Predstavy o toku sú dôsledkom jednostranného mechanického chápania sveta.
Z fyzikálneho hľadiska Čchi predstavuje skôr fyzikálnu sústavu, ktorá má potenciál
poskytnúť dynamickú energiu vo forme zmeny fyzikálnych charakteristík sústavy,
čo je vlastne informácia, ako je uvedené nižšie.
Energia nie je funkciou času. Časový faktor vieme priradiť až zmene ener‑
gie, teda z fyzikálnej definície práci. Až túto zmenu energie, teda informáciu, sme
schopní priamo merať či registrovať. Vieme merať elektromagnetické charakteristiky
meridiánu, nevieme merať hodnoty Čchi. Časový faktor v klasickej mechanike pred‑
stavuje princíp príčiny a následku. V ďalej spomenutej kvantovej mechanike (ako aj
v štúdiu psychických javov) je tento princíp zložitejší.
Tu stačí zdôrazniť, že organizmus nie je izolovaná sústava, je fraktál holis‑
tického obrazu sveta. Meridiány komunikujú prostredníctvom výmeny foriem ener‑
gie a odovzdávajú si informácie – sú teda rovnako ako mikrosystémy či tendomusku‑
lárne štruktúry súčasťou energoinformačného systému organizmu. Istým spôsobom
sme otvorili paradox poznania. Ak chceme vedieť, ako hodiny fungujú, musíme ich
rozobrať a študovať jednotlivé súčiastky. Hodiny ale správne fungujú iba ako kom‑
pletný celok, nie ako súbor rozložených súčiastok s ich čiastkovou funkcionalitou.
Informácia, ktorú nám hodiny sprostredkúvajú, sa vzťahuje na rozdelenie obehu
Zeme okolo Slnka. Ten je ovplyvnený našim Mesiacom a ostatnými kozmickými te‑
lesami. Energia tohto pohybu má priamy vzťah s našou galaxiou, Mliečnou dráhou
a pozíciou v nej. Energia našej galaxie súvisí s minulými i súčasnými udalosťami náš‑
ho zhluku galaxií a ten s nami pozorovaným vesmírom, atď. Vždy musíme vedieť, na
akej úrovni sústavy posudzujeme naše vedomosti a získavané informácie. A pre me‑
dicínu je to kruciálny faktor.
Napr. blok na meridiáne je z energoinformačného pohľadu skreslenie infor‑
mácie, teda posun mimo harmonický stav. Rozhodne to nie je zastavenie dynami‑
ky, ale zmena charakteristiky. V praxi sa teda blok prejaví ako anomália merateľná
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rôznymi prejavmi, ako je pri akupunktúrnom palpačnom vyšetrení meridiánov
taktilná citlivosť, pričom klinicky možno iné fenomény ako napr. parestéziu, pohy‑
bové problémy najmä v tendomuskulárnych meridiánových priebehoch alebo zme‑
nu funkčného stavu určitého orgánu, ktorá pri neriešení môže prerásť do somatickej
alebo psychickej poruchy so všetkými dôsledkami. Akupunktúrny blok je teda ne‑
želaná zmena energetických charakteristík meridiánu, kde výkyv z harmonických
frekvencií sťažuje alebo blokuje inter a intrameridiánové komunikačné možnosti,
teda ide o narušenie energoinformačnej siete. Zjednodušene blok predstavuje nut‑
nosť lokálneho navýšenia energie pre zachovanie komunikačných tokov organizmu.
V princípe ide o vyvolanie potreby organizmu investovať prebytok energie do preťa‑
ženej orgánovej sústavy na komunikáciu s ostatnými sústavami. Na základe zákona
zachovania energie by potom ale fungovali ostatné systémy organizmu s energetic‑
kým deficitom, čo zvyšuje celkové nároky organizmu na energetický výdaj a energo‑
informačnú výmenu. Harmónia organizmu je narušená ako celok napriek tomu, že
primárnu záťaž je na časti konkrétnej sústavy, ale narušuje jej stabilitu ako celku,
nielen v mieste poruchy.
Energia sa podľa definície priestorom šíri formou vlny, teda kmitov. Vlna je
definovaná maximálnou hodnotou periodického kmitu, teda amplitúdou, a frekven‑
ciou, čiže počtom opakovaní amplitúd za stanovený čas. Albert Einstein publikoval
v roku 1905 vzťah hmoty a energie známou rovnicou, že energia hmoty je rovná jej
hmotnosti násobenej kvadrátom rýchlosti svetla. Pri výskume fotoelektrického javu
si uvedomil skutočný dosah myšlienky kvantovania energie od Maxa Plancka. V roku
1899 Planck publikoval v referáte pre Kráľovskú pruskú akadémiu vied konštantu
vyžarovacieho zákona čierneho telesa. O rok neskôr publikoval pojem kvantovanie,
teda teóriu, že energia žiarenia môže byť pohltená alebo vyžiarená len po celých čas‑
tiach. Einstein postuloval, že energiu nie je možné deliť do nekonečna, ale len ako
násobky Planckovej konštanty. Zrodila sa kvantová mechanika. Podstatou je, že nie‑
lenže bola definovaná dualita hmoty a energie, ale aj hranica našich schopností po‑
zorovať prejavy objektívnej reality hmotného sveta. Zjednodušene možno povedať, že
hmota je vlastne kondenzát energie, jej prejav, a teda tiež forma informácie.
V roku 1927 Werner Karl Heisenberg (1901 – 1976) sformuloval princíp ne‑
určitosti. Ten špecifikuje teoretické hranice našej schopnosti získať absolútne presné
výsledky o dráhe a rýchlosti elektrónov, teda o ich polohe a o ich energii. To má váž‑
ne dôsledky. Zjednodušene, ako pozorovateľ si na kvantovej úrovni musíme vybrať,
ktorú veličinu chceme merať presnejšie na úkor presnosti merania druhej veličiny,
pretože naše možnosti sú vymedzené a to dokonca spomínanou planckovou konštan‑
tou (pozri kapitolu A.2.1.4.9).
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Princíp neurčitosti a kvantovanie doslova zmietli pôvodný názor, že je mož‑
né získať absolútne poznanie fyzikálnych javov a našej reality do najmenších pod‑
robností. Toto platí nielen pre fyziku či akupunktúru, ale pre celú medicínu a musí
modifikovať naše kritériá pre Evidence-Based-Medicine (EBM).
Kvantová mechanika sa zaoberá javmi na hranici hmotného sveta, kde je
nesmierne ťažké vyjadrovať sa pojmami vžitými v našom materiálnom makrosve‑
te a núti nás používať metafory. Rozvoj kvantovej mechaniky a snaha o jej spojenie
s klasickou mechanikou viedlo k teóriám, ktoré vracajú fyziku k širšiemu filozofické‑
mu pohľadu nad rámec materializmu či fyzikalizmu a do určitej miery aj k záujmu
o spiritualitu, resp. transcendentálne princípy bytia.
Kvantová mechanika zmenila pojmy ako príčina a následok, predstavu
o priestore a vzdialenosti či tvare a čase[A15]. Napríklad interakcia medzi časticami nie
je závislá na ich vzájomnej vzdialenosti, ale na pozorovateľovi. Tento fakt viedol Ein‑
steina k známemu výroku „Kvantová technológia je veľmi pôsobivá. Ale vnútorný hlas mi
hovorí, že to ešte nie je reálna vec. Teória vraví veľa, ale to nás ťažko priblíži bližšie k tajomstvám Starších. V každom prípade som presvedčený, že On nehrá kocky.“ Na to Niels
Bohr, velikán kvantovej mechaniky, údajne odpovedal: „Einstein, prestaň Bohu hovoriť, čo má robiť!“
Čo to znamená pre lekára v komplexnej medicíne? To, čo lekár vníma zmys‑
lami ako fyzický čiže somatický stav pacienta, je predmetom klasickej mechaniky.
Ale fyzický stav je výsledkom interakcií na kvantovej úrovni, kde veľkú rolu zohrá‑
vajú myšlienky a spiritualita pacienta. Hmotný svet je zložený z kondenzátov energie
vo forme práce, teda v stave zmeny, inak povedané informácie. Spracovanie získa‑
nej informácie vo všeobecnosti tvorí na makroúrovni náš hmotný svet. Toto je veľmi
blízke akupunktúrnemu pohľadu na existenciu ako takú a fyzický stav ako prejav či
zápis aktuálneho stavu spirituálneho nastavenia.
Ako sme už spomenuli, informácia je vo fyzike zmena formy energie. V sú‑
časnosti hovoríme o štyroch základných interakciách – gravitačná, silná jadrová
(laicky povedané drží pohromade jadrá atómov), slabá (laicky povedané drží pohro‑
made častice) a elektromagnetická. Transformáciu a distribúciu interakcií energií
a síl v rámci meridiánov nájdete v Tab. A.6.
Na tomto mieste je nutné zdôrazniť, že všetky naše fyzické zmysly v hmot‑
nej realite fungujú na princípe vyhodnocovania zmien elektromagnetických polí.
Naše zmyslové bunky fungujú na piezoelektrickom princípe (zmena elektromagne‑
tického poľa zmenou mechanického tlaku, zmysly hmat a sluch), chemoelektrickom
(zmena elektromagnetického poľa na základe chemickej reakcie, zmysly čuch a chuť)
a fotoelektrickom (zmena elektromagnetického poľa reakciou s fotónmi, zmysly zrak
a termosvetelné vnemy pokožky). Povedzme si príklad. Nositeľom elektromagnetickej
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informácie je fotón. Zo Slnka vo viditeľnom spektre dopadne svetlo, elektromagne‑
tická vlna, na list rastliny schopnej fotosyntézy. Tá zužitkuje jeho červené a modré
spektrum a vyžiari fotóny v zelenom viditeľnom spektre. Toto je informácia, ktorú
ako pozorovatelia získame po interakcii fotónov s našimi zmyslovými orgánmi – oča‑
mi. Vzniknutý elektromagnetický impulz je prenesený našim nervami do mozgu, kde
sa vytvára virtuálny obraz zeleného listu. Ale my vlastne vyhodnocujeme hologram
zo zbytkových spektier elektromagnetického žiarenia, nie skutočný vzhľad listu. To,
čo vnímame, je fyzikálne ochudobnený holografický obraz reality. Na druhej strane
je tento hologram dostatočný pre našu praktickú orientáciu. To isté platí, ak vyšetru‑
júci lekár – teda pozorovateľ – popisuje a hodností jednotlivé symptómy.
Podobne je možné vnímať projekcie, akupunktúrne mikrosystémy na zá‑
klade fraktálneho princípu. Fraktál je komplexná štruktúra tvorená jednotlivými
opakujúcimi sa tvarmi v definovateľnej matematickej postupnosti, resp. princíp po‑
dobnosti veľkých a malých objektov, teda projekcia komplexných objektov do men‑
ších štruktúr. Opäť platí, že vieme jednoduchšie na základných objektoch odpozoro‑
vať a zadefinovať ich vzájomné vzťahy, ale pre opis komplexného javu musíme tieto
väzby „namnožiť“ (obvykle matematickými postupnosťami). V akupunktúre pozná‑
me vzťahy medzi elementmi a meridiánmi, ale pre komplexnú diagnostiku to nestačí.
Diagnostika postavená výhradne na jednotlivých elementoch a meridiánoch nie je
postačujúca.
Akupunktúra ovplyvňuje celý systém na aktuálne maximálnej možnosti
jeho hodnotenia napriek zložitosti systému a nemožnosti jeho úplného poznania. Pre‑
to je veľmi dôležité, aby bol lekár v tomto odbore riadne vyškolený. Inak pri nízkej
úrovni vedomostí reálne hrozí poškodenie pacienta, hoci aj pri najlepšom úmysle mu
pomôcť.
A.2.1.3.3.3

Časopriestor

Čas a priestor je paradoxne vo fyzike jeden z najkomplikovanejších poj‑
mov. Kým v klasickej newtonovskej mechanike je čas postulovaný ako konštanta
daná sekvenciou udalosti od informačnej iniciácie po jej príjem alebo od začiatku
deja po jeho koniec po danej vzdialenosti, teda priestore, špeciálna teória relativity,
ktorá stále patrí do klasickej mechaniky, používa čas ako premennú, teda hodnotu
meniacu sa vplyvom vlastností fyzikálnej sústavy. Obrazne môžeme povedať, že od
Alberta Einsteina je čas relatívny aj vo fyzike. Vo všeobecnej teórii relativity spojil
Einstein čas s priestorom, teda sekvenciu udalostí a ich vzdialenosť do jedného celku.
V každom prípade klasická mechanika berie čas ako jednosmernú sekvenciu medzi
príčinou a následkom. Tento pohľad vážne nabúrala kvantová mechanika, ako je spo‑
menuté vyššie pri pokuse s dvojštrbinou. V kvantovom svete je trasa medzi príčinou
a následkom obojsmerná, rýchlosť interakcie nie je závislá na vzdialenosti a jav môže
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mať viac príčin a následkov súčasne. Tzv. časový paradox je jedným z dôvodov vzni‑
ku holografickej teórie[A18], kde je – veľmi zjednodušene povedané – čas udalosti defi‑
novaný ako vzdialenosť pozorovateľa od udalosti ním vytvorenej a nezávislej na tzv.
objektívnej príčine a následku. Príčiny a následky sa priebežne menia v závislosti od
vzdialenosti pozorovateľa. Tento model pripomína zmeny subjektívneho vyhodnoco‑
vania tej istej udalosti na základe získavania nových skúseností a podnetov. Pre me‑
dicínske chápanie je veľmi dôležité porozumieť možnému vplyvu terapeuta aj na sled
a časovú os udalostí zviazaných s pacientovým zdravotným stavom.
Je nutné zdôrazniť, že svet okolo nás je tvorený vlastnými aj vzájomnými
cielenými, ale prevažne nevedomými (necielenými) interakciami a reakciami nás sa‑
motných v role pozorovateľov, vysielateľov a aj príjemcov informácií vo forme ener‑
goinformačných impulzov. To isté platí aj v situácii, keď lekár sám pre seba prejudi‑
kuje výsledok svojho vyšetrenia predtým, ako ho urobí, lebo sa tzv. „naprogramuje“
a výsledok jeho pozorovania bude tak v jeho hodnotení ovplyvnený. Rovnako aj pa‑
cient, ktorý sa rôznych. príčin naprogramuje a rozhodne, že mu napr. daná terapia
nepomôže, sa sám nastavuje do režimu, ktorý bráni uplatneniu terapeutických me‑
chanizmov a celú terapii sťažuje.

A.2.1.3.4

Definície fyzikálnych interakcií v rámci akupunktúrnych korelácií

A.2.1.3.4.1

Harmónia

Pojem harmónia chápeme v nami uvádzaných súvislostiach ako Bo‑
hom vytvorený (transcendentne ukotvený) súlad medzi všetkými substanciami bez
toho, aby dochádzalo k priamemu a vzájomnému pôsobeniu medzi nimi. (Nemecký
polyhistor a filozof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) ju na rozhraní XVII. –
XVIII. storočia nazval predurčenou harmóniou). Vo fyzike sa pod pojmom harmó‑
nia chápu blízke či identické frekvenčné charakteristiky a ich násobky. Z fyzikálne‑
ho pohľadu je to teda stav, keď viaceré fyzikálne sústavy majú rovnaké alebo blízke
vlastné frekvencie. Vlastná frekvencia je vlastnosťou fyzikálnej sústavy, teda priro‑
dzená frekvencia v danom energetickom stave. Typickým efektom harmónie z fyzi‑
kálneho hľadiska je sčítanie amplitúd vlastných frekvencií fyzikálnych sústav. Tento
jav je známy ako rezonancia a využíva sa ako pri navrhovaní hudobných nástrojov,
tak aj v medicíne a medicínskych zariadeniach. Z energoinformačného pohľadu ide
o stav, kedy je prenos informácie najmenej náročný, resp. najefektívnejší. Vlastná
frekvencia fyzikálnej sústavy predstavuje jej energoinformačný potenciál a harmó‑
nia umožňuje tomuto potenciálu multiplikačný efekt.
A.2.1.3.4.2

Dynamika

Dynamika sa z fyzikálneho hľadiska vo všeobecnosti zaoberá vplyvom pô‑
sobenia síl na pohyb telesa, čo v mikrosvete opisuje kvantová mechanika. Pre naše
— 53 —

Kapitola A

potreby uvažujeme o zmene pohybu prostredníctvom fyzikálnych polí, teda silo‑
vom pôsobení, t. j. informačnom vplyve. Dynamické javy sú interaktívne, sme z nich
schopní priamo získavať informácie. Informácie o stabilnom systéme vieme získať
len na základe jeho dynamického potenciálu či už priamo z dynamického toku alebo
nepriamo z dynamickej odpovede systému. Napríklad objem tekutiny v nepriehľad‑
nej uzatvorenej nádobe vieme zistiť priamo, postupným vypúšťaním tekutiny do od‑
mernej nádoby, alebo nepriamo, vyhodnotením rôznorodých charakteristík odrazu
sonaru od tekutiny a vzduchu v nádobe. Pri dobrej diagnostike lekár na pacientovi
hodnotí ako jeho priamu reakciu, tak kombináciu reči tela, podobu reakcie s predchá‑
dzajúcimi na podobný podnet a pomocou ďalších diagnostických postupov.
Stabilita je z fyzikálneho hľadiska je definovaná aj ako udržanie vlastností
bez zmeny v čase. Skutočne dlhodobo stabilná sústava neexistuje. Sústava môže byť
zdanlivo stabilná, ak je jej entropia veľmi pomalá (konzervatívne resp. rovnovážne
sústavy), alebo je jej zdanlivá stabilita daná neustálou obnovou stavu pomocou ener‑
getického príjmu a energetickej výmeny (disipatívna sústava), kde hovoríme o dy‑
namickej stabilite. Lekárskej obci je ponímanie dynamickej stability blízke, v aku‑
punktúrnom vyjadrení máme na mysli výhradne dynamickú stabilitu. Stabilita
predstavuje potenciál dynamických reakcií.
Penetráciu na fyzikálnom modeli reprezentuje schopnosť odlišných fyzi‑
kálnych sústav harmonizovať určité fyzikálne vlastnosti pri vzájomnej látkovej vý‑
mene. Ide teda napríklad o tepelnú výmenu, kedy sústava s vyššou teplotou odovzdá
teplo sústave s nižšou teplotou, až dôjde k vyrovnaniu teplôt oboch sústav. Penetrácia
je tu reprezentovaná ako samotná tepelná výmena, teda práca, inými slovami ener‑
goinformačný tok. Prienik v akupunktúrnych súvislostiach je chápaný ako prenik‑
nutie do podstaty, teda pochopenie a porozumenie javu, informačnú interakciu, ako
aj jeho vyhodnotenie, teda harmonizáciu informácií.
Kým harmónia predstavuje energoinformačný potenciál, teda využiteľnú
energiu, ktorá je v akupunktúre historicky chápaná ako Jinová zložka, penetrácia je
dynamická zložka, teda v akupunktúre chápaná ako Jangová zložka. Harmónia sa
nemôže prejaviť bez energoinformačného toku, teda penetrácie a naopak, penetrácia
nemá hybnú silu potrebnú pre jej existenciu bez potenciálu harmónie.

A.2.1.3.5

Kvantová mechanika
V čom je kvantová mechanika oproti klasickej jedinečná? Predstavme si

jednotlivé jedinečné vlastnosti kvantového sveta[A15]. Aj keď sa pokúsime dodržať ich
rozdelenie na jednotlivé pojmy, fungujú ako celok, napríklad pre priblíženie princí‑
pu neurčitosti nie je možné odignorovať vplyv pozorovateľa, pravdepodobnostný po‑
pis a diskrétne spektrum.
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A.2.1.3.5.1

Pravdepodobnostný popis

Jednotlivým stavom kvantového systému sú priradené určité hodnoty prav‑
depodobnosti, nie je možné ich určiť exaktne. To znamená, že výsledok interakcie nie
je vždy jednoznačný, nevedie vždy k rovnakému výsledku, respektíve nie je možné
určiť výsledný stav experimentu alebo javu. Je však možné prejudikovať vymedzené
možnosti, kde sme schopní určiť ich pravdepodobnosť. Pri vyhodnotení interakcií ale
stále platí, že „štatistika je dobrý sluha ale zlý pán“.
Každý pacient je jedinečný a preto rovnaký patologický podnet nemusí spô‑
sobiť rovnaký patologický stav. Napríklad podchladenie môže spôsobiť bolesti hrdla,
bolesti v krížoch, problémy s močením, gynekologické problémy, ale aj bolesti v pä‑
tách či problémy s ušami. Z hľadiska akupunktúry je však vždy postihnutý meridi‑
án obličky, ktorého škodlivinou je chlad, ale symptomatika z tohto okruhu môže byť
rôzna. Podľa stavu pacienta pred zachladením môžeme síce s istou pravdepodobnos‑
ťou predpokladať, kde nastane problém, lebo to závisí od mnohých faktorov na všet‑
kých etážach energoinformačnej siete organizmu. Preto jedna príčina môže mať za
následok viac javov a obrátene. Pôsobenie ako škodliviny sa vzťahuje na celý element
VODA, teda aj na meridián močového mechúra a diapazón možnej patológie je ešte
širší.
A.2.1.3.5.2

Kvantová superpozícia

Kvantový objekt môže existovať v stave danom lineárnou kombináciou
iných stavov. Inými slovami častice existujú vo viacnásobných (navzájom nekompa‑
tibilných) stavoch súčasne, kým tento stav neovplyvníme ako pozorovateľ. Tomuto
javu sa venuje známa úvaha o Schrödingerovej mačke. Analogicky možno povedať,
že reálne je človek sám sebe pozorovateľom vlastného kvantového stavu a svojim ko‑
naním určuje svoj výsledný zdravotný stav už na úrovni myšlienok, pričom má na
Božej úrovni k dispozícii stále všetky možnosti. Aj preto má zásadný význam spiri‑
tuálna úroveň pacienta, ktorú žiaľ západná medicína nehodnotí a neberie do úvahy.
Tak isto platí varovanie pre lekára, že svojim terapeutickým vstupom môže pomôcť
pacientovi rovnako ako môže nevhodným vstupom problém pacienta akcentovať.
A.2.1.3.5.3

Diskrétne spektrum

V matematike znamená výraz diskrétna množina skupinu konkrétnych čí‑
siel bez rozsahu hodnôt medzi nimi, napríklad množina, ktorá obsahuje len prvočís‑
la. V kvantovej mechanike niektoré veličiny môžu nadobúdať len určité hodnoty. Na‑
príklad spin elektrónu, teda kvantový rotačný moment hybnosti, môže nadobúdať len
dve hodnoty, nič iné medzi nimi nie je pre elektrón prípustné. Pre akupunktúru je
vhodnou metaforou koncept Jang a Jin (zobrazovaných ako plná a prerušovaná čiara
resp. prejav dynamiky, alebo stability). Neexistuje „niečo medzi“ Jang či Jin, vždy ide
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o ich vzájomný pomer alebo interakciu. Na druhej strane zmena diskrétnych hodnôt
pozorovaná v nejakom časovom úseku môže mať plynulý (analógový) priebeh. Nee‑
xistuje teda nič medzi Jin a Jang, ale je možné pozorovať postupný posun v ich vzá‑
jomnom pomere a interakcii.
A.2.1.3.5.4

Vplyv pozorovateľa na výsledok merania

Meranie vedie k zmene stavu meraného objektu, z toho vyplýva možná
závislosť výsledku na poradí týchto meraní. Spomeňme známy pokus s prechodom
elektrónu mriežkou. Z emitoru vysielame elektrón cez dvojštrbinu (mriežku) na fo‑
tocitlivú platňu, kde sa zobrazuje stopa elektrónu. Ak pozorujeme platňu, zobrazia
sa nám očakávané body ako po výstrele, elektrón prešiel jednou štrbinou ako častica
hmoty. Ak pozorujeme mriežku, na platni sa zobrazí interferenčný obrazec, elektrón
sa správa ako vlna (to je vlnovo-časticový dualizmus). Ak necháme elektrón prejsť
mriežkou pri pozorovaní platne a potom upriamime pozornosť na túto mriežku, na‑
miesto očakávaného stochastického (náhodného) zobrazenia bodov bude na platni
interferenčný obrazec. Nielen, že je podstatné, čo ako pozorovateľ sledujeme, pri zme‑
ne nášho výberu pozorovaného objektu sa kvantový subjekt zachová podľa aktuál‑
ne pozorovaného objektu a to bez ohľadu na časovú postupnosť príčiny a následku.
Tento jav sa veda pokúša vysvetliť vplyvom fotónov emitovaných pozorovateľom, ale
takto prezentované vysvetlenie nie je uspokojivé.
Na ilustráciu môžeme uviesť tzv. fantómovú bolesť, teda bolesť, ktorú pa‑
cient cíti na mieste napr. amputovanej končatiny, ktorú v takom prípade je možné aj
energoinformačne identifikovať a pacient reaguje aj na jej „dotyk“. Fantómová bolesť
sa môže a nemusí rozvinúť, záleží to na mnohých faktoroch, ale rozhodujúci je postoj
pacienta vo všetkých úrovniach k strate končatiny. Pacient je v tomto prípade aj „po‑
zorovateľ“, ktorý svojim postojom ovplyvňuje dianie.
Tiež je potrebné si uvedomiť, že v kvantovom svete neplatí naša predstava
o časovej súslednosti príčiny a následku. Kvantový priestor je prepojený informačne
bez ohľadu na vzdialenosti, pojmy ako dimenzia či čas v klasickom ponímaní tu ne‑
majú zmysel. Tento priestor funguje ako informačné pole tvorené výhradne interak‑
ciami vyvolanými vplyvom pozorovateľa (pozri aj kvantová previazanosť). Tiež je po‑
trebné znova zdôrazniť, že jedným z prejavov týchto interakcií je aj hmota a hmotná
existencia. Táto predstava je veľmi blízka karmickému princípu vzťahu príčiny a ná‑
sledku, na kvantovej úrovni naozaj platí, že vytvárame svet našim myslením a kona‑
ním. Aj pôsobenie a harmonizácia modlitbou sú overené metódy komplexnej liečby
s preukázateľnými výsledkami.
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A.2.1.3.5.5

Tunelový jav

Častice môžu s určitou pravdepodobnosťou prenikať aj do oblasti, ktorá je
v klasickej mechanike časticiam neprístupná, napr. pre nedostatok energie. Tak isto
sa môže odraziť od prekážky, ktorú by mala v klasickej mechanike s istotou prekonať.
Na vyšších úrovniach akupunktúrnej praxe je tiež možné pri rešpektovaní komplex‑
nosti somatickej, psychickej, energoinformačnej a spirituálnej roviny pacienta a ich
zákonitostí dosiahnuť pre pacienta oficiálne nepravdepodobné výsledky, hlavne pri
riešení problémov takzvaných neliečiteľných ochorení, kde samozrejme (tak ako vša‑
de) sú dôležité aj transcendentálne vplyvy.
A.2.1.3.5.6

Vlnovo-časticový dualizmus

Kvantové objekty sa môžu správať ako vlny (je možné dobre lokalizovať ich
hybnosť) alebo ako častice (je možné dobre lokalizovať ich polohu). Toto je spomínané
na začiatku kapitoly, hmota je fakticky informačný prejav zmeny energetického sta‑
vu. V akupunktúre je tento typ dualizmu vyjadrený pojmami Jin a Jang a ich vzájom‑
ného vzťahu a dynamickej rovnováhy.
A.2.1.3.5.7

Relácia (princíp) neurčitosti

V jednom systéme nie sú určité veličiny presne merateľné súčasne. Heisen‑
bergov princíp neurčitosti doslova rozmetal predstavy klasickej mechaniky, že je
možné získať presné výsledky zdokonaľovaním meracích prístrojov. V akupunktúre
i medicíne všeobecne je intuícia lekára podoprená skúsenosťami nenahraditeľná. Náš
hmotný svet rozhodne nie je vopred naprogramovaný mechanický stroj a preto aký‑
koľvek rezultát môžeme predpokladať len na určitom stupni pravdepodobnosti.
Princíp neurčitosti zavrhol predstavy klasickej mechaniky, že je možné
získať všetky informácie o pozorovanej sústave. Nie sme obmedzení presnosťou me‑
rania, ale objektívnymi obmedzeniami kvantového sveta. Vo svete klasickej mecha‑
niky je to možné prirovnať princípu teórie chaosu, teda hľadaní zákonitostí v kom‑
plexných javoch a veľkých, zdanlivo náhodných súboroch. To znamená, že nevieme
predpovedať, ako jav nastane, ale máme určité možnosti zistiť spätne, aké okolnosti
viedli k súčasnému stavu. Inými slovami sme schopní spätnej diagnostiky na určitej
úrovni, ale predpoveď ďalšieho vývoja je vždy odhad. Pozri aj časť o elektroakugrafii
(EAG).
Na magickom štvorci poznáme, ktoré meridiány jangového a jinového
zreťazenia sú v danom vyjadrení zastúpené, poznáme ich trajektóriu pre systémy
Fu‑Shi, Wen, S1 a S2, ale nevieme určiť, kde sa konkrétny meridián v danom okamihu
v systéme rotácie zreťazenia nachádza a tým ani jednoznačne prejudikovať jeho inte‑
rakcie.
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A.2.1.3.5.8

Princíp nerozlíšiteľnosti častíc

Častice jedného typu nie je možné od seba ani v princípe odlíšiť, napríklad
pri popise chemickej väzby nie je možné priradiť časticiam číslo. Jednoducho atóm
hélia obsahuje dva elektróny. My ale nevieme rozlíšiť, ktorý elektrón pozorujeme. Ba
čo viac, nevieme ani zistiť, či pozorujeme dva elektróny alebo dva kvantové stavy je‑
diného elektrónu. Veľmi zjednodušene, v kvantovom svete funguje princíp „rodiny“,
nie „individuality“.
V každom spoločenstve všeobecne funguje vzájomná koexistencia indiví‑
duí na všetkých interakčných úrovniach. Autoidentifikácia či sebauvedomenie vlast‑
ného JA v najširšom zmysle slova sa nechápe len ako vyčlenenie, teda ohraničenie
vlastnej identity ale aj ako uvedomenie si nutnosti koexistencie a participácie so svoj‑
im okolím na úrovni JA a TY.
Napokon aj súčasná evolučná teória sa konečne oslobodila od neodarwinis‑
tických predstáv a dnes vieme, že najvyššiu úspešnosť a evolučnú výhodu majú or‑
ganizmy schopné spolupráce. Príkladom sú suchozemské rastliny, ktoré existujú vý‑
hradne vďaka spolupráci s hubami. Aj keď ide o samostatné organizmy, rastliny by
bez húb prerastajúcich ich koreňové systémy (na úrovni tkanív) na súši neprežili. Aj
veľké vymierania najmenej postihovali spolupracujúce komunity rôznorodých orga‑
nizmov.
Taktiež súčasťou nášho organizmus je flóry a fauny, bez ktorej by sme ne‑
prežili. Príkladom je črevná mikrobiota, ale nielen ona. Samostatné mikroorganiz‑
my žijúce v našom tele rozhodne komunikujú s bunkami nášho tela a spoluvytvára‑
jú našu osobnosť, imunitu a funkčnú harmóniu. Z tohto pohľadu je nebezpečenstvo
nadužívania antibiotík zrejmé nielen v prejavoch spojených s poruchami trávenia.
Zmena alebo likvidácia harmonickej črevnej flóry a fauny sa netýka len tráviaceho
systému, ale sa prejaví aj na iných orgánových systémoch ako aj na psychoregulatív‑
nych a energoinformačných úrovniach pacienta.
A.2.1.3.5.9

Kvantová previazanosť

Stav systému dvoch a viacerých častíc nie je možné popísať oddelene. Na‑
príklad hmotnosť častice je daná okrem jej individuálnych vlastností aj pohybom
v priestore a interakciou s Higgsovým bozónom. Toto by malo byť jasnou výzvou pre
dnešnú atomizovanú medicínu. Neexistuje diagnóza, ktorej príčiny je možné izolovať
od celkového stavu pacienta, jeho individuality, psychického stavu, aktuálneho oko‑
lia či pozícii na jeho spirituálnej ceste.
Rôzne klinické prejavy pri disbalancii jednej časti systému sú aj dôsledkom
disbalancie následne všetkých ostatných častí systému, lebo neexistuje izolovaná
disbalancia len jedinej časti systému. Absolútna kvantifikácia akupunktúrnych poj‑
mov nie je možná bez vzťahu k celku, t. j., je možné len ich relatívne vyjadrenie, nie
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v zmysle exaktnej fyzikálnej jednotky. Napríklad pri elektroakugrafii nie je podstat‑
ná absolútna hodnota elektrickej veličiny, ale jej relatívne vyjadrenie vo vzťahu k os‑
tatným nameraným hodnotám. To isté je aplikovateľné na rôzne tabuľkové hodnoty
normovaných veličín obľúbených v lekárskej praxi, napríklad BMI, tabuľková hod‑
nota cholesterolu a pod.

A.2.1.3.6

Záver
Jedným z cieľov tejto kapitoly ako aj celej publikácie je poukázať na ne‑

podloženosť niektorých mechanistických medicínskych pohľadov. Samozrejme vži‑
té predstavy sa menia ťažko, nie je to tak dávno, čo Jane Goodallová[A16] mala vážne
problémy presvedčiť kolegov, že šimpanzy majú kognitívnu inteligenciu, keďže vžitá
predstava bola, že zvieratá sa riadia výhradne inštinktmi. Dnes už sme túto kartezi‑
ánsku predstavu úspešne prekonali a kognitívne schopnosti priznávame dokonca aj
niektorým rodom mravcov či rastlinám. Alebo možno iba zvíťazila ješitnosť, kedy by
sme boli nútení na základe karteziánskeho pohľadu tvrdiť, že 99 % našich kognitív‑
nych interakcií sú vlastne len vrodené inštinkty.
Čo z toho vyplýva pre lekára a terapeuta všeobecne? V prvom rade platí, že
liečime pacienta, nie chorobu. Toto pravidlo je naozaj vhodné neustále pripomínať,
lebo ide o základnú axiómu. Vždy sa pritom snažíme o čo najkomplexnejšiu analýzu
problému ako v prierezovej tak aj longitudinálnej dynamike. Treba vziať do úvahy, že
sú veci, ktoré ovplyvňujeme často krát podvedome (kvantová úroveň), ale rozhodne
sa po určitej dobe prejavia aj somaticky (hmotná úroveň opísateľná klasickou mecha‑
nikou) a na druhej strane sú veci, ktoré napriek akokoľvek vedomej snahe ovplyv‑
niť nevieme. Tak isto vieme poskladať príčiny aktuálneho stavu pacienta, ak sme pri
komplexnom hodnotení dostatočne dôsledný a nepredpojatý, ale rozhodne nie sme
schopní budúcnosť pacienta predpovedať s dostatočnou istotou. Ďalej si musíme s po‑
korou priznať, že principiálne zo samotných fyzikálnych zákonov vyplýva, že je ne‑
možné dosiahnuť absolútne vedomosti.
Vedomosti, úroveň poznania, osobnostná zrelosť a skúsenosť terapeuta
sú nenahraditeľné a vzájomne nezastupiteľné. Toto samozrejme neplatí len pre aku‑
punktúru. Starostlivosť o zdravie nemôže byť len vecou lekárov a zdravotníkov, pri
úrovni dnešného poznania sú multiprofesionálne vstupy jednoducho nevyhnutnos‑
ťou.

A.2.1.4

Čo je to vlastne akupunktúra?

(Solár, Gustáv; Solárová, Zlatica; Solár, Juraj)
V kapitole o histórii akupunktúry sme predstavili možný historický scenár,
podľa ktorého je veľmi pravdepodobné, že to, čomu dnes hovoríme akupunktúra po‑
chádza z predchádzajúcej vysoko rozvinutej civilizácie. Táto civilizácia disponovala
— 59 —

Kapitola A

poznaním aj vedomosťami ako aj technológiami, ktorým sa tie naše doteraz nedoká‑
žu úplne vyrovnať a ktoré dokonca ani nedokážeme v plnom rozsahu pochopiť. Ako
príklad možno uviesť veľmi populárne stavby – pyramídy nachádzajúce sa po celom
svete, ktoré fascinujú technológiou a dodnes ešte úplne nedosiahnuteľnou presnosťou
nehovoriac o nejasnosti ich funkcií. Keď sa vrátime k akupunktúre, táto bola dlho za‑
znávaná oficiálnou medicínou, doteraz je len v málo štátoch akceptovaná ako odbor
medicíny, v mnohých ju môžu vykonávať laici bez akéhokoľvek medicínskeho vzde‑
lania a samotní predstavitelia akupunktúry sa snažia ju legitimizovať akceptovaním
niektorých veľmi problematických kritérií „vedeckosti“ aj v jej výskume a výsledky
tomu zodpovedajú. Je teda akupunktúra pár tisícročnou históriou v našej civilizácii
pomerne modifikovanou a neúplne zachovanou časťou vysoko rozvinutej a veľmi
sofistikovanej medicíny, alebo dokonca veľmi širokého poznania, analogicky ako ar‑
chitektúra, funkcie či technológie megalitických stavieb? Alebo je to len pokračovateľ
tradičnej ľudovej medicíny Číny a neskôr aj iných východných národov, ktorej počiat‑
ky sa strácajú v hlbinách dejín?
Keď sme v deväťdesiatych rokoch minulého storočia vzdelávali kolegov
v akupunktúre, zdôrazňovali sme, že akupunktúra je matematicky a logicky presná
a exaktná veda – na rozdiel od iných odborov medicíny – a tam, kde sa zatiaľ mate‑
matická a logická zákonitosť nezistila sa postupne určite nájde, nevedeli sme to, čo
vieme dnes. Uplynutý čas nám však dal za pravdu aj keď je samozrejme stále viac
toho čo nevieme, ako toho, čo vieme. Nie je to však špecifikum akupunktúry, je to zá‑
konitosť poznania pri všetkej jej limitácii. Pozrime sa teda na akupunktúru trochu
inak, ako je to bežné vo väčšine publikácií o tejto medicínskej disciplíne. Začnime
najstarším klasickým čínskym textom, starým 4 000 rokov – Knihou premien – I‑ťing.
Táto kniha sa na jednej strane pred 3 200 rokmi za dynastie Čou začala používať na
veštenie, no na druhej strane o nej Kchung Fu‑c’ známejší ako Konfucius, podľa nie‑
ktorých autorov najväčší filozof starej Číny, povedal, že „Keby som mal k dispozícii
viac rokov, päťdesiat by som ich venoval štúdiu Knihy premien“! V tejto knihe sú zák‑
lady filozofie, na ktorých stojí akupunktúra ako aj základné pojmy, ktoré sa používajú
aj v tradičnej čínskej medicíne a akupunktúre. Pozrime sa na najdôležitejšie z nich,
vo svetle súčasných poznatkov. Aj tu treba pripomenúť, že niektoré dnešné interpre‑
tácie sú úsmevné (napr. označenie JIN ako zlo a JANG ako dobro), ale na druhej strane
si symbol JIN a JANG dal do svojho osobného erbu taký významný vedec, akým nepo‑
chybne bol dánsky atómový fyzik Niels Bohr, autor Bohrovho modelu atómu a nositeľ
Nobelovej ceny za fyziku. Pozrime sa teda na tieto základné pojmy aj pri zachovaní
ich logickej postupnosti. Hneď na začiatku je treba zdôrazniť, že I‑ting a celá „tradič‑
ná“ čínska filozofia vychádza z kozmológie, teda dnes by sme povedali z holistického
pohľadu na svet.
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A.2.1.4.1

Kozmologické súvislosti akupunktúry
Človek prakticky od prvého uvedomenia si svojej závislosti na prírode

(striedanie časových cyklov, sledovania počasia, možnosti získania potravy etc.) v zá‑
ujme zachovania života ich pozoruje a popisuje. Neskôr sleduje kozmologické faktory
(rytmus Slnka, rytmus Mesiaca, pohyb hviezd na oblohe a s tým súvisiace zákonitos‑
ti), s tým tiež súvisí rôzna úroveň kalendárov a pod. Staré civilizácie považovali ka‑
lendár za jednu z najdôležitejších vecí svojej existencie, lebo na jeho základe dokázali
predvídať určité javy a to nielen cyklické zmeny klímy, ale aj povodne, kataklizmy
a ďalšie udalosti, a to nielen pozitívne, ale predovšetkým tie ohrozujúce, vidíme to
napr. na megalitických stavbách, rôznych rituáloch a pod. Neskôr dokázal človek re‑
gistrovať aj súvislosti napr. ročných období a pohybu Slnka, Mesiaca aj planét a z toho
vyplývajúcich zákonitostí. Skúmanie týchto súvislostí je staré ako ľudstvo samo. Celá
filozofia Tradície je postavená na kozmologických princípoch a súvislostiach. Pozri‑
me sa na poznatky, z ktorých sú odvodené niektoré princípy a pravidlá akupunktúry.
Máme JANG a JIN, teda dva princípy, ktoré nemožno od seba oddeliť. Neexistuje deň
bez noci, svetlo bez tmy a to sú polárne princípy bez hierarchického usporiadania,
existujú dva slnovraty (letný a zimný) a dve rovnodennosti (jarná a jesenná), kto‑
rých dôsledkom sú štyri ročné obdobia. Tých vlastne v akupunktúre poznáme päť (aj
s babím letom, ktoré je akýmsi neutrálnym obdobím z hľadiska charakteristiky Jang
a Jin). Existujú tri úrovne – pozemská, nebeská a medzi nimi ľudská, šesť energií (vie‑
tor, teplo, horúčosť, vlhko, sucho a chlad), ktoré majú svoju časovú periodicitu. Okrem
toho existuje osem trigramov Pa‑kua reprezentujúcich o. i. osem základných prírod‑
ných živlov. Tieto vytvárajú cyklus štyroch usporiadaní pa‑kua, a tak by sme mohli
pokračovať. Samozrejme, že tieto „pozemské“ skutočnosti majú aj svoje kozmické
koreláty. Všetky tieto podobnosti „malých“ a „veľkých“ cyklov vytvárajú podobnosti
typické pre fraktálne štruktúry, preto môžeme predikovať aj existenciu cyklov vyš‑
šieho rádu – kozmických cyklov. Pravidlo Tradície „čo je hore, je aj dolu“ vyjadruje aj
túto skutočnosť. Ako základný príklad malého cyklu môžeme uviesť jeden obeh Zeme
okolo Slnka čo je jeden rok skladajúci sa z 12 mesiacov (analógia s 12 telovými meri‑
diánmi), Analógia vo „veľkom“ cykle je jeden Platónsky rok, ktorý trvá zhruba 25 920
pozemských rokov (niektoré pramene uvádzajú „len“ 25 700 rokov, čo je v takýchto
intervaloch odchýlka menej ako 1 % a teda nepodstatná). Je to čas, za ktorý vykoná
svetový pól jeden uzavretý obeh okolo pólu ekliptiky. Tento platónsky rok má 12 eó‑
nov (čo je analógia 12 mesiacov), z ktorých každý trvá zhruba 2 160 rokov. Každý eón
na severnej pologuli je vlastný jednému súhvezdiu zverokruhu. Nad severným pó‑
lom je však 6 tzv. polárnych súhvezdí. V rámci precesného cyklu trvajúceho jeden
platónsky rok svetový pól opíše jeden úplný kruh okolo ekliptiky. Sklon zemskej osi
spôsobuje, že sa za platónsky rok vystrieda na pozícii dnešnej Polárky 6 hviezd z rôz‑
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nych súhvezdí, čo v rámci „veľkého“ cyklu vytvára 6 veľkých časových období, každé
s inou energoinformačnou charakteristikou a dominujúcou energiou, čo možno pova‑
žovať vo veľkom cykle za fraktálnu úroveň 6 energií v jednoročnom cykle.
Deneb

Platónsky rok = 25 920 rokov (72 × 360) a
4 Veľké sezóny a
12 Eonov
1 Veľká sezóna (18 × 360 = 6 480 rokov)
1 Eon (6 × 360 = 2 160 rokov)

Alfirk

Vega
Herkules

Polárka
Alpha
Draconis

Precesný kruh

Obr. A.1

Precesné hviezdy a súhvezdia v platónskom roku

6 energoinformačných stavov vychádza zo
šiestich precesných sklonov zemskej osi a ich
projekcií (na severnom póle Zeme v rámci cyklu
„kozmických rokov“)
Precesný cyklus je doba obehu stredného
svetového pólu okolo pólu ekliptiky.
El stavy sú univerzálne, majú fraktálny charakter
a dalšie charakteristiky.

Vega

12 960 p. n. l.

Polárka

súčasnosť

Precesný kruh

Obr. A.2

Energie ako EI stavy v precesnom cykle
Tieto vesmírne súvislosti a interakcie „malých“ a „veľkých“ biorytmov jed‑

noznačne svedčia pre vzájomné prepojenia a fraktálne súvislosti energoinformač‑
ných procesov a cyklov, ktoré ovplyvňujú aj Zem a prebiehajú na nej bez význam‑
nejšieho vplyvu človeka na makrocykly a následné zmeny „kozmického počasia“ či
klimatické zmeny, ktoré monitorovali aj vyspelejšie civilizácie pred nami, aby mohli
tieto vplyvy včas predvídať a pripraviť sa na ne. Sú to normálne prírodné procesy
(bez akýchkoľvek „okultných“, politických či iných konotácií), ovplyvňujúce najmä
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v „malých“ a individuálnych cykloch dianie v každom organizme, jeho aktuálny
stav a prejavujú sa primárne v energoinformačnej sieti organizmu. Tvoria podstatu
tzv. vonkajších vplyvov a škodlivín, tak ako ich chápe aj Tradícia. Do tejto kategórie
patria okrem cyklických procesov aj poruchy geomagnetického poľa, vplyv slnečné‑
ho vetra a okrem iného aj situačné lokálne poruchy a zmeny atmosférického tlaku
a ďalšie fyzikálne procesy, ktoré sú však súčasťou v konečnom dôsledku celkokozmic‑
kých procesov a nie izolovaných procesov na planéte Zem. Treba ich chápať holistic‑
ky. Schopnosť identifikovať, diagnostikovať a upravovať tieto poruchy energoinfor‑
mačnej siete spôsobené aj ďalšími komplexnými faktormi (vrátane nemateriálnych
a spirituálnych) sú podstatou preventívneho pôsobenia akupunktúry. V tomto zmysle
sú formulované aj zákony Tradície, prevzaté od ich donátorov z vyspelejších predchá‑
dzajúcich civilizácií. Keďže však ide o javy a procesy presahujúce možnosti medicíny,
vyžaduje ich štúdium a v konečnom dôsledku aj komplexná diagnostika veľmi širokú
multidisciplinárnu spoluprácu a aj istú úpravu paradigiem a filozofie celej medicíny.
Treba však vziať do úvahy, že takéto zmeny môžu byť len dôsledkom dlhodobého pro‑
cesu vzájomnej spolupráce.

A.2.1.4.2

Tao
Tao je podľa tradičnej medicíny cesta, všeobecný svetový zákon Tao sa chá‑

pe ako prvopočiatok, bezhraničný a večný. Symbol Tao je kruh, predstavujúci Jang
a Jin v jednote. „Vypovedané Tao už nie je tao“, je teda nevyjadriteľné, neopísateľné.
Zo symbolu vyplýva, akoby bolo tao entita, zložená z funkcií Jangu a Jinu, statická,
vyjadrujúca nehybnosť. Zo všeobecnej teórie systémov však vieme, že funkcie Jang
a Jin majú svoj dynamický a stabilizačný aspekt, ktorý je iný pre Jang a iný pre Jin,
čo vyplýva z ich povahy v prejavenom svete. Tao teda pôsobí síce stacionárne, v sku‑
točnosti má ale v sebe značný potenciál predstavujúci dynamickú rovnováhu, kto‑
rý sa vstupom informácie štartuje, lebo ak sa má jedna z funkcií Jang, či Jin reálne
prejaviť, musí sa tá druhá uvoľniť, pričom sa pri procese zmeny musí obnoviť aj ich
vzájomná dynamická rovnováha. Ak by to tak nebolo, tieto dve funkcie by sa navzá‑
jom rušili a nemohli by tvoriť celok, teda štruktúru a systém. Z pohľadu funkčnosti
a štruktúry vždy dominuje funkčnosť, lebo tá vytvára štruktúru. Inak povedané –
funkcie Jang (dynamika) a Jin (stabilita), tvoria spolu štruktúru Tao a aj keď táto pô‑
sobí stacionárne, má v sebe výrazný potenciál oboch funkcií. Tao je teda stacionár‑
ne, len pokiaľ sa neprejaví, ale má v sebe dynamickú rovnováhu oboch základných
funkcií a tým aj energetický potenciál celého systému.
Tieto princípy nemôžu existovať jeden bez druhého a navzájom sa doplňu‑
jú. Ak sa teda Tao prejaví, tak len v dynamickej rovnováhe funkcií Jang a Jin. Tieto sú
aj podľa I‑ťing následným stupňom prejavenia Tao – teda tvorčieho východiskového

— 63 —

Kapitola A

počiatku reality. Pod pojmom realita rozumieme všetky úrovne – od spirituálnej, filo‑
zofickej, psychoregulatívnej, energoinformačnej, fyzikálnej, hmotnej, etc.
Podľa tradície je Tao kozmo-ontologická skutočnosť lebo
–– je rozptýlené telo Vesmíru,
–– je vesmírnosť vecí,
–– je cesta, po ktorej sa veci vracajú k svojmu prameňu,
–– je to, ako sa veci dejú vo Vesmíre,
–– je univerzálne prítomná sila,
–– je to, ako sa deje Vesmír,
–– je prameň, z ktorého veci vychádzajú k svojej identite[A22].
To čo je nad tvarom sa nazýva Tao (cesta).
To čo je pod tvarom sa nazýva Čchi (nástroj, energia, veľký komentár).

A.2.1.4.3

Jang a Jin
Prejavením sa tvorčieho potenciálu Tao sa uvoľnili dva princípy Jang a Jin

tvoriace pôvodne spolu štruktúru Tao. Sú to „dve strany jednej mince“ – teda žiad‑
na z nich nemôže existovať samostatne a v tejto dynamike sú súčasťou celého kozmu
a každej jeho časti.
Pozrime sa najprv na tradičný výklad pojmov. Jang znamená svetlé miesto
(prenesene svetlo), slnečné svetlo a teda deň, mužský princíp, aktivitu, južný svah
hory ale severný breh rieky etc. Jin znamená tmavé miesto (prenesene tma), mesačný
svit (odraz slnečného svetla) a teda noc, ženský princíp, pasivitu a stabilitu, severný
svah hory, ale južný breh rieky.
Moderným jazykom možno povedať, že Jang a Jin predstavujú dve najzá‑
kladnejšie sily a vlastnosti všetkého v celom Vesmíre, ktoré sú vzájomne polárne,
komplementárne a neoddeliteľné a to sú dynamika a stabilita, alebo aktivita a pasi‑
vita. Nič nemôže byť len absolútne Jin, či absolútne Jang, lebo tieto dve sily nemôžu
existovať jedna bez druhej a sú základom – v kvalitatívnom aj kvantitatívnom zmys‑
le – všetkých javov od najbazálnejších až po najkomplexnejšie a sú ich imanentnou
súčasťou. Polarita je vyjadrená aj vo vnútri každého javu a je daná jeho kvalitou aj
kvantitou. Napríklad teplo a horúčosť – oboje sú primárne Jang, lebo majú vysokú dy‑
namiku. Ale horúčosť je vo vzájomnom vzťahu k teplu Jang, lebo má vyššiu dynami‑
ku ako teplo, ktoré má nižšiu dynamiku a preto je voči horúčosti Jin. Teplo – hoci je
voči horúčosti JIN, má vyššiu dynamiku ako chlad a preto je voči chladu Jang. Tento
príklad ilustruje vzájomnú dynamiku týchto dvoch síl a vlastností, teda ich premen‑
livosť a vzájomnú zameniteľnosť. V Tradícii sa Jang označuje plnou čiarou a Jin preru‑
šovanou čiarou, ide teda o binárny kód 0 – 1, ktorý sa používa vo výpočtovej techni‑
ke v počítačoch, ale je známy aj v základoch toho čomu dnes hovoríme akupunktúra.
A v čase, kedy známe historické informácie zo súčasného uhlu pohľadu s vysokou
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pravdepodobnosťou pri vtedajšom stupni rozvoja civilizácie vylučujú používanie bi‑
nárneho kódu. Samozrejme, nikdy nie je možné a priori vylúčiť nové historické po‑
znatky ale minimálne v súčasnej dobe možno s pravdepodobnosťou limitne sa blížia‑
cou istote, že binárny kód nebol produktom vtedajšieho vývoja, ale prvkom, ktorý sa
dostal do tejto civilizácie z vyššie rozvinutej civilizácie a až na súčasnom stupni vý‑
voja je jednoducho dešifrovateľný.
Vidíme teda, že pojmy Jang a Jin vyjadrujú celostný v dnešnom chápaní
holistický pohľad na každý jav v celej jeho dynamike aj stabilite a aj jeho vzájomné
vzťahy. V tomto zmysle nevylučujú ani abstraktné parametre, ako vedomie, myseľ,
psychika, či spiritualita, ktorú samozrejme Tradícia chápala inak, ako sa chápe dnes.
Ale to na veci nič v podstate nemení. To, čo je skutočne pozoruhodné, je fakt, že ta‑
kýmto chápaním prekonáva dokonca aj dnešné myslenie osobitne v medicíne, ktoré
je stále zaťažené materializmom a z neho generovaným dualizmom a stále delí javy
na somatické a psychické. Navyše jej súčasná teoretická a filozofická báza ešte stále
neprekročila tieň newtonovskej fyziky.
Sporadicky sa možno stretnúť s principiálnym nepochopením filozofie poj‑
mov Jang a Jin, napr. s interpretáciou, že Jang znamená dobro a Jin zlo s poukazom na
polaritu týchto pojmov, alebo s tým, že nedostatok svetla je tma a nedostatok tmy je
svetlo. Tu je treba pripomenúť fakt, že pojmy dobro a zlo nie sú kvantitatívne polárne,
teda dobro nie je stav nedostatku zla a obrátene, sú to teologické a morálne pojmy od‑
lišné kvalitatívne. Ani pojmy svetlo a tma nemajú v Tradícii žiadnu konotáciu s mo‑
rálkou, etikou a teológiou, rovnako ako dynamika a stabilita nemajú v tomto zmysle
morálno-etické znamienko plus, alebo mínus. Ak by Bytie fungovalo iba s dynami‑
kou, rozpadlo by sa, lebo by nemalo žiadnu stabilitu. Ak by malo iba stabilitu bez
dynamiky, prestalo by existovať. Pri výraznom prebytku dynamiky je nutná stabi‑
lizácia a opačne. Preto Jang a Jin sú v podstate primárne filozofické a fyzikálne poj‑
my bez kladného či záporného znamienka v kategóriách dobro a zlo. Ako základné
veličiny a vlastnosti všetkého diania vo Vesmíre sú z hľadiska hodnotenia dobra a zla
neutrálne a v tomto zmysle pre akékoľvek etické posudzovanie či hodnotenie irele‑
vantné rovnako ako aj pre akýkoľvek popis či vyjadrenie spirituality.

A.2.1.4.4

Elementy v akupunktúre
V Tradícii sa používajú základné čiary vo forme binárneho kódu – plnú čia‑

ru Jang s číselným kódom 1 a prerušovanú čiaru Jin s číselným kódom 0. Kombino‑
vaním dvoch čiar – bigramov – vzniknú 4 možnosti bigramov s číselným kódovaním
binárneho kódu (číslovanie a postupnosť je vždy zdola hore) v tvaroch 11, 10, 01 a 00.
Každý z týchto bigramov vyjadruje určitý variant dynamického vzťahu Jang a Jin,
ktorý obsahuje jednak informáciu o charakteristikách tohto vzťahu a jednak nenulo‑
vý energetický potenciál takéhoto dubletu, ktorý môžeme nazvať úhrnne energoin‑
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formačný stav. Typická charakteristika týchto štyroch stavov vytvára štyri elementy,
ktoré Tradícia charakterizuje ako živly, či elementy – Drevo, Oheň, Kov a Voda v po‑
radí podľa cyklu zrodu a dynamiky vývoja. V tejto sekvencii má ich binárne kódové
označenie poradie 11 – 10 – 01 – 00 a cyklicky sa opakuje. Stred (lokálny aj funkčný)
týchto cyklicky sa opakujúcich sekvencií tvorí element ZEM, ktorá je z hľadiska Jang
a Jin potenciálu vyvážená a reprezentuje všetko stvorené. Tieto stavy zodpovedajú
aj ročným obdobiam na severnej pologuli (charakteristika je daná osvitom, ktorý je
najväčší v lete a najmenší v zime) jar – leto – jeseň a zima. Pritom jar patrí k elemen‑
tu DREVO, leto k elementu OHEŇ, jeseň k elementu KOV a zima k elementu VODA.
Element ZEM je v modelovom usporiadaní krížového, alebo tibetského pentagramu
uprostred týchto štyroch elementov, ako stredový element. Kým počiatočné elemen‑
ty cyklu (DREVO a OHEŇ) vykazujú väčšiu dynamiku ako stabilitu majú prevahu
Jang charakteristiky a označujú sa ako jangové elementy, druhé dva elementy KOV
a VODA majú vyššiu hladinu stabilizácie, a označujú sa ako Jinové elementy. Kým
Jang narastá v prvej polovici cyklu (jar a leto), rozvíjajúci sa Jang charakteristický
pre jar je aj na základe bigramového kódovania v Tradícii označený ako mladý Jang
a v čase svojho vrcholu v lete ako starý Jang. Analogicky rozvíjajúci sa Jin na jeseň je
mladý Jin a vrcholiaci v zime je starý Jin. Vyváženú bilanciu Jang – Jinovú má stred,
teda element ZEM a zodpovedá mu intersezóna medzi prevahou Jangových období
(jar a leto) a Jinových období (jeseň a zima) teda „babie leto“. Tým je daná základná
cyklická periodicita elementov a ich dynamiky a aj synchronizácia s prirodzeným
prírodným cyklom v tých najzákladnejších charakteristikách. Podrobnejšiemu vý‑
kladu charakteristiky elementov ako komplexných javov sa budeme venovať, ale naj‑
skôr je nutné charakterizovať základné pojmy, používané v tejto charakteristike, aby
bolo možné jej lepšie porozumieť.
Všetko, čo v našom prostredí vnímame zmyslovo, teda súhrn vonkajších
premenlivých a zmyslami vnímaných vlastností označujeme ako jav, alebo feno‑
mén, alebo úkaz. Javy sú teda najdôležitejšími znakmi procesov, ktoré prebiehajú
vo svete.
Ak sa jav v určitom časovom úseku nemení, charakterizujeme ho ako stav
a ten na rozdiel od javu trvá dlhší časový úsek. Kým štandardný jav je premenlivý,
stav je relatívne stabilnejší aj vo svojich vonkajších prejavoch.
Hypotetický konečný stav systému, teda stav, ku ktorému systém v koneč‑
nom dôsledku smeruje, ale ho v podstate nemôže dosiahnuť, lebo by skolaboval, pri‑
čom tieto stavy cyklicky do seba prechádzajú je atraktor.
Objekt, obraz, slovo, zvuk či znak, ktorý na základe podobnosti, asociácie,
či konvencie niečo reprezentuje, je symbol. Podľa Annick de Souzenelle[A50], francúz‑
skej psychoterapeutky a spisovateľky, je symbol súčasť vnímateľného sveta a obraz
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zodpovedajúci archetypu. Tu je potrebné poznamenať, že veľa symbolov bolo a je zne‑
užívaných politicky, ideologicky či inak a mnohé boli a sú takto aj zdiskreditované
a zneužívané aj napriek tomu, že ich symbolická funkcia je prakticky nenahraditeľná
a má mimoriadne hlboké historické korene zrejme siahajúce pred súčasnú civilizá‑
ciu. Zneužité symboly sa na rozdiel od pôvodných líšia spravidla obrátením, alebo
neúplnosťou (napr. svastika, ktorá je v hákovom kríži obrátená, satanský kríž, ktorý
má obrátené vertikálne rameno, alebo slobodomurárska pyramída zobrazovaná len
od základne bez podzemnej časti atď. Symboly, ktoré budeme používať majú pôvodný
tvar, treba ich preto chápať bez akýchkoľvek iných konotácií len vo svojom pôvod‑
nom význame.
Archetyp (z gréckeho arché = počiatok a typos = forma) je synonymum pre
praobraz, praformu, pratyp či pôvodný typ, alebo pôvodnú formu.
Pod pojmom univerzum sa rozumie celý Vesmír, všetko čo existuje a bolo
stvorené.
Zjednodušená schému javu – teda systém fyzikálnych alebo ideálnych ob‑
jektov spĺňajúcich základné vzťahy, vlastnosti a zákony systému, ktorý je jeho proto‑
typom (vzorom, či originálom) vytvára model.
Vráťme sa teraz ku charakterizácii elementu. Element v akupunktúre je
archetyp energo-informačného, dynamického a prirodzeného stavu univer‑
za. Pozrime sa na tieto tri uvedené charakteristiky podrobnejšie. Samotný pojem
element svojou podstatou pokrýva len materiálnu kategóriu univerza. Akékoľvek ko‑
relácie súvisiace so spirituálnou rovinou môžu mať nanajvýš alegorické súvislosti,
ale s charakteristikou pojmu element majú máločo spoločné. Výklad pojmu element
vychádzajúci z Tradície evokuje predstavu, že sa vyvíjal na základe empírie a ob‑
servácie v dlhšom časovom horizonte niekoľkých generácií až sa nejakým spôsobom
ustálil viac menej na alegorickej úrovni. K tejto úrovni sa postupne empiricky pridá‑
vali ďalšie odpozorované vlastnosti a charakteristiky až do dnešnej podoby, ktorá sa
spravidla interpretuje ako „tradičné predstavy“. Vzhľadom na presnosť a nadčasovosť
je však vo svetle súčasných poznatkov oveľa pravdepodobnejšie, že exaktný pôvod‑
ný výklad v tom čase upravený tak, aby bol zrozumiteľný pre vtedajších dobových
recipientov v ďalších generáciách pri striktnom dodržiavaní jeho základných pravi‑
diel „zľudovel“ so všetkými dôsledkami a aktuálne sa znovu upresňuje v intenciách
poznatkov súčasnej vedy, ale v rámci komplexného poznania, ktoré presahuje rámec
vedy, ako je v súčasnosti chápaná.
V čom však spočívajú jeho základné tri spomenuté komponenty? Pojem
energo-informačný komponent elementu vyjadruje a obsahuje energetické aj in‑
formačné charakteristiky typické len pre neho. Z fyzikálneho hľadiska má potenciál,
teda schopnosť energetickej interakcie, a informačnú zložku, ktorá je prejavom zme‑
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ny jeho energetickej charakteristiky. V týchto intenciách ide o stav, ktorého históriu
vieme s určitou mierou istoty zistiť, ako aj o predikciu následných javov.
Dynamický komponent elementu vyjadruje dynamiku takéhoto stavu,
kde aj napriek svojej relatívnej stabilite prechádza týchto 5 základných stavov plynu‑
le a cyklicky jeden do druhého, pričom sa tento cyklus za normálnych okolností ne‑
ustále opakuje. Tento cyklus v najjednoduchšej forme možno zobraziť ako pentagram,
teda model tejto dynamiky.
Prirodzený komponent elementu vyjadruje, že ide o jeden z piatich pri‑
rodzených komplexných energoinformačných stavov, do ktorých má materiálne By‑
tie tendenciu sa usporiadať v rámci celého Univerza. Materiálne Bytie má teda týchto
5 základných prirodzených atraktorov, ktoré neustále cirkulujú a na najvyšších etá‑
žach udržiavajú stav dynamickej rovnováhy.
Päť energoinformačných stavov čiže päť komplexných základných charak‑
teristík a vlastností Univerza je zastúpené v každej hmotnej entite na princípe kvan‑
tovej superpozície (univerzálneho stavu existujúceho nezávisle na pozorovateľovi)
(Obr. A.10). Toto má veľmi vážne konzekvencie nielen pre fyziológiu a patofyziológiu
akupunktúry, ale aj pre celú medicínu a mal by byť predmetom veľmi intenzívneho
multidisciplinárneho výskumu. K tejto problematike sa vrátime v kapitole o mikro‑
systémoch, bližšie o problematike z fyzikálneho pohľadu uvádzame v kapitole o fyzi‑
ke a akupunktúre.

A.2.1.4.5

Meridiány v akupunktúre
Meridiány majú v rozličných publikáciách rôznu nomenklatúru aj skratky,

čo býva niekedy problém a z nášho pohľadu príslušné skratky meridiánov nemajú
univerzálnu u logickú štruktúru. Preto my pre meridiány používame latinskú resp.
grécku nomenklatúru tak, aby bola všeobecne medicínsky zrozumiteľná v každom
jazyku. Meridiánové skratky vychádzajú z tejto nomenklatúry tak, že ak ide o dvoj‑
slovné označenie, tvoria skratku prvé písmená každého slova. Ak je názov jednoslov‑
ný, dvojpísmenovú skratku tvoria prvé dve písmená názvu,
• CO (cor)

meridián srdca

• IT (intestinum tenue)

meridián tenkého čreva

• VU (vesica urinaria)

meridián močového mechúra

• RE (ren)

meridián obličiek

• PE (pericard)

meridián perikardu – obalu srdca

• TC (tricalorium)

meridián trojitého ohrievača

• VF (vesica fellea)

meridián žlčníka

• HE (hepar)

meridián pečene
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• PU (pulmo)

meridián pľúc

• IC (intestinum crassum)

meridián hrubého čreva

• VE (ventriculus)

meridián žalúdka

• LP (lien pancreas)

meridián sleziny a pankreasu

Meridiány akupunktúry, či – ako ich niekedy nazývajú – akupunktúrne
dráhy, sú jednou zo základných zložiek energoinformačnej siete organizmu. Z fyzi‑
kálneho hľadiska sú meridiány projekciou energoinformačných prejavov, teda zmien
energetických a informačných charakteristík, sú prejavmi zmien charakteristík polí
energoinformačnej siete. Keďže akékoľvek zmyslové vnemy sa pohybujú v elektro‑
magnetických interakciách, aj meridiány technicky interpretujeme v elektromagne‑
tickom spektre vrátane možností ich prístrojového monitorovania. Znamená to, že
takto možno interpretovať aj akupunktúrny nález, ako je popísaný v klinickej časti
napr. v kapitole o elektroakugrafii. Popísané procesy sa zatiaľ týkajú len materiálnej
roviny Bytia. Ale meridián predstavuje aj fraktálny priemet dimenzií vyššieho rádu
od morfogenetických polí až po stvorenie na obraz Boží, teda poruchu či disbalan‑
ciu v meridiáne ovplyvňujú prakticky všetky dimenzie Bytia. Možno teda povedať,
že meridiány participujú nielen na spirituálnych či transcendentálnych komuniká‑
ciách organizmu v najširšom zmysle slova, ktoré nie sú dostupné vedeckému skúma‑
niu, ale aj na energoinformačných komunikáciách, o ktorých nateraz ešte nemáme
dostatok poznania (napr. morfické rezonancie, telepatický prenos a pod). Prirodzene,
že toto nie je len „výsada“ akupunktúry, ale prakticky všetkých javov.
K jednotlivým meridiánom na materiálnej úrovni možno priradiť príslušné
druhy energií, síl, psychických resp. psychoregulatívnych charakteristík, somatic‑
ké charakteristiky a ďalšie, ale to stále nestačí na ich komplexný popis. Bez akcep‑
tovania ďalších – niektorých aj neznámych – komunikačných mechanizmov a vedou
materiálne neidentifikovateľných transcendentálnych charakteristík by sme zapadli
do materialistickej utópie. To samozrejme neznamená, že nemožno získať množstvo
poznatkov, ktoré sú klinicky nesmierne cenné. Nie je to dôsledok vedeckého nihiliz‑
mu. Je to len kategorický imperatív, že nič nie je možné absolutizovať a je nevyhnutné
plne rešpektovať individualitu každého človeka, každej bytosti pri zohľadnení mno‑
hých spoločných faktorov. Obmedzenosť a limitáciu nášho poznania v materialistic‑
kých vedách popísala kvantová mechanika. Preto aj v akupunktúre, rovnako ako
vo všetkých nielen v prírodných vedách a v každej oblasti poznania, kozmológie etc.
platí limitácia našich možností, ktorú musíme rešpektovať a uvedomiť si, že každé
poznanie zodpovedá len určitej miere pravdepodobnosti. Táto limitácia nám nebrá‑
ni neustále poznávať a zdokonaľovať sa, ale znemožňuje napr. nerešpektovanie indi‑
viduality každej bytosti. Sila nášho poznania v medicínskych vedách je v pochopení
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všetkých známych a zistených súvislostí spolu s reálnym rešpektovaním aj vyšších
zákonov transcendentálnej dimenzie.
V materiálnej rovine organizmu existuje z funkčného hľadiska niekoľko
druhov meridiánov, ale aj ostatných systémov energoinformačnej siete organizmu.
Zákonitosť, že „príroda prispôsobuje orgán funkcii a nie funkciu orgánu“ formuloval
už napr. Aristoteles. Možno teda konštatovať, že meridiány nie sú anatomické štruk‑
túry, ktorým prisudzujeme, či priraďujeme určité funkcie, ale sú funkčné projekcie
energoinformačných priebehov jednotlivých okruhov, ktorých funkčným materiál‑
nym centrom je príslušný orgán, alebo systém (kde sa spravidla najčastejšie prejaví
patológia). Toto je platné pre spomínaných 12 orgánových meridiánov. Ich konden‑
záty, priemety na organizme, ktorých priestorová lokalizácia je stabilná a merateľná
(napr. nižšou impedanciou a zvýšenou kapacitou), fungujúce v podstate ako retran‑
slačné body týchto okruhov, sú známe ako aktívne či akupunktúrne body.
Na našom pracovisku sme v minulosti testovali možnosti len mentálne‑
ho ovplyvnenia bodu, pre ktorý bol v tom čase zaužívaný názov mentopunktúra.
V hypnóze po navodení lokálnej hypoalgézie (aby sa eliminoval možný rušivý algic‑
ký, či akýkoľvek taktilný doprovod vpichu) pozorujúca osoba sledovala a popisova‑
la akupunktúrny bod, konkrétne IC‑4, a popisovala videné resp. zrakom vnímané
morfologické zmeny tohto bodu pri pôsobení ihly, magnetu, elektrostimulácie, ale aj
mentálneho dištančného vplyvu na vzdialenosť cca 2 metre. Pod vplyvom každého
z týchto podnetov mal akupunktúrny bod guľový tvar a pulzoval od veľkosti menšej
ako špendlíková hlavička až do veľkosti pomaranča a mal charakter slabých svetel‑
ných zábleskov. Tento fenomén pulzujúceho záblesku guľového tvaru pri vizuálnom
hodnotení efektu stimulácie akupunktúrneho bodu, kde frekvencia kolísala v inter‑
vale 8 – 12 pulzov za minútu (čo zhruba zodpovedá alfa rytmu), trval od začiatku
stimulácie bodu počas celej doby stimulácie bez ohľadu na použitý spôsob. Zaujíma‑
vé bolo, že to platilo aj v prípade dištančného mentálneho ovplyvnenia. Pozorujúca
osoba bola veľmi senzibilná, ale nemala žiadne teoretické vedomosti ani predstavy
o akupunktúre a v tom čase spolupracovala pri štúdiu inej problematiky. Rovnako
ani lekár, ktorý bod stimuloval, nemal vedome a cielene žiadnu plánovanú predstavu
o tom, ako bude bod reagovať, pričom ani nevedel, aký výsledok má očakávať. V tom
čase neboli takéto poznatky známe. Pokiaľ ide o akupunktúru, nerobili sme v tomto
smere žiadne takto plánované pozorovania. Nemožno teda tento výsledok hodnotiť
ako zo systematicky plánovanej štúdie, ale len ako podnet. V týchto intenciách ho tre‑
ba hodnotiť triezvo, napriek tomu potvrdzuje pozorovateľnú reakciu bodu na podnet,
ktorý má zrejme elektromagnetický charakter, ktorý ale najmä upozorňuje na možnú
reakciu akupunktúrnych bodov na dištančné podnety z okolia. Tento poznatok vy‑
svetľuje pre skúseného lekára veľa vlastných a nie celkom vysvetliteľných skúseností.
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Do istej miery vysvetľuje aj napr. fakt, že bod PU‑7, ktorý je známy svojim masívnym
a promptným účinkom pri popáleninách (čo môžeme potvrdiť aj z vlastných klinic‑
kých skúseností) pri ošetrení odborníkom akupunkturistom. Ošetrenie bodu leká‑
rom, ktorý nie je školený akupunkturista, väčšinou nemá ani zďaleka taký výrazný
účinok. Tu možno suponovať vedome plánovaný vplyv pozorovateľa na dianie v ener‑
goinformačnom systéme. Čím presnejší je tento „program“, tým je presnejší aj jeho
efekt. Opakovane však treba zdôrazniť, že to nie je iba doména akupunktúry, či celej
ostatnej klinickej medicíny, ale mnohých ďalších vedných odborov. Takéto komuni‑
kácie nie sú známe len medzi ľuďmi navzájom, ale napr. aj medzi človekom a zvie‑
raťom, človekom a rastlinou, či medzi zvieratami aj rastlinami medzi sebou. Známe
sú experimenty, ktoré s týmito formami komunikácií robil britský vedec Rupert Shel‑
drake[A33]. Aj v počtoch aktívnych bodov jednotlivých meridiánov možno s vysokou
pravdepodobnosťou predikovať matematickú postupnosť, ktorú zatiaľ nepoznáme.
Samozrejme, že aj energetické charakteristiky meridiánov sú identifikova‑
teľné a „merateľné“ napr. rádioaktívnym stopovaním rádioaktívnych markerov a lo‑
kalizácie ich vektorov a pohybu v priebehu meridiánov, šírením zvukového a svetel‑
ného vlnenia (teda pozdĺžnych aj priečnych vĺn) v priebehu meridiánov, etc., ale stále
v intenciách elektromagnetického vlnenia.
Ďalšie dva meridiány – predný stredný (Jen‑Mo JM) a zadný stredný (Tu‑mo
TM) nemajú materiálne centrum v podobe niektorého orgánu, ale plnia regulač‑
no-riadiacu funkciu pre všetky Jang (TM) a Jin (JM) funkčné okruhy, s ktorými sú
prepojené. (Pozn. autora: pre tieto meridiány nie sú latinské názvy, preto v publiká‑
cii ponechávame pôvodnú tradičnú nomenklatúru.) Oba tieto meridiány patria už
do okteta tzv. homeostatických, „zázračných“ či komplexných meridiánov, ktoré s vý‑
nimkou TM a JM nemajú vlastné akupunktúrne body, ale svojim priebehom spája‑
jú vždy niekoľko meridiánov a plnia regulačné a kooperačné funkcie v energoinfor‑
mačnej sieti organizmu.
Okrem týchto štandardných meridiánov existujú ešte fraktálne projekcie
orgánových a funkčných Vollových meridiánov, fraktálne projekcie telových meridi‑
ánov v kórejskom systéme Su‑Jok (ruka – noha) a tzv. Byol meridiány, patriace skôr do
mikrosystémových projekcií. Tieto fraktálne projekcie základných telových meridiá‑
nov sú v elektromagnetickom spektra tiež „merateľné“. Analogicky možno predpokla‑
dať ešte existencie fraktálnych meridiánových projekcií na každom orgáne, či štruk‑
túre organizmu, ktoré sú pre svoju fyzickú nedostupnosť nateraz reálne medicínsky
nepoužiteľné, ale sú integrálnou súčasťou energoinformačnej siete organizmu.
Veľmi dôležitou súčasťou energoinformačnej siete sú tendomuskulárne
meridiány. Ich priebeh je takmer analogický s hlavnými orgánovými meridiánmi,
možno však predpokladať, že spôsob šírenia informácie je odlišný, keďže nemajú
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vlastné aktívne body. Blokády sa prejavujú pri diagnostike aj mimo aktívnych bodov
orgánových meridiánov v priebehu svalových vlákien. Testujú sa na tzv. testovacích
svaloch, z ktorých väčšina neleží v priebehu príslušného meridiánu, signálne body
(trigger pointy) sú citlivé, len ak je príslušný tendomusculárny meridián v disbalan‑
cii (čo je analógia s patológiou mikrosystémov) a v nich sa robí aj základné ošetrenie
týchto meridiánov. Je pozoruhodné, že bielkoviny, ktoré sú súčasťou svalových vlá‑
kien – aktin a myosin (ktorý je považovaný za „molekulárny motor“, lebo za pomo‑
ci hydrolýzy ATP vytvára silu a aktívny smerovaný pohyb v bunke), sa nachádza aj
v koreňoch rastlín[A53]. Disbalancia v tendomuskulárnych meridiánoch nevyvoláva
len tendomuskulárnu patológiu ale aj orgánovú patológiu, čo je dôležité najmä pre re‑
habilitáciu a podstatne rozširuje jej diagnostické aj terapeutické možnosti, pričom or‑
gánová patológia vyvoláva disbalanciu aj v tendomuskulárnych meridiánoch. Pozna‑
nie týchto vzájomných prepojení a projekcií na celom tele bude mať určite kľúčový
význam napr. pre rehabilitáciu a pochopenie vzájomných orgánových, tendomusku‑
lárnych a ďalších súvislostí projektujúcich sa v rôznych oblastiach celého organizmu,
podstatne presahujúcich súčasne známe fyziologické a patologické súvislosti. Toto po‑
znanie sa rozširuje predovšetkým na základe nových diagnostických techník súčas‑
nej modernej akupunktúry a umožňuje aj lepšie pochopiť multifunkčnosť a holistické
pohľady na jednotlivé časti organizmu.

A.2.1.4.6

Mikrosystémy v akupunktúre
Mikrosystémy sú v akupunktúre definované rôzne[A32], vždy však ide o pro‑

jekciu celého organizmu či už ako homuncula, pentagram, oktagram etc., teda projek‑
ciu elementov, energií či pa‑kua. Podľa štruktúry a dynamiky rozlišujeme mikrosys‑
témy homunculárne, kruhové a rotačné, o ktorých budeme viac hovoriť v klinickej
časti. Prakticky na povrchu organizmu nie je miesto, ktoré by nebolo súčasťou mik‑
rosystémov a to dokonca aj v niekoľkých vrstvách a štruktúrach. Tieto mikrosystémy
sú imanentnou súčasťou energoinformačnej siete organizmu, majú rôzne veľkosti,
rôzne štruktúry a sú v neustálej dynamickej interakcii nielen s energoinformačnou
sieťou organizmu, ale s celým energoinformačným systémom Univerza. Už z toho vy‑
plýva absurdnosť takých pojmov, ako je „falošná akupunktúra“ či „placebo“ v aku‑
punktúre, ktoré sú produktom a konštruktom reliktov karteziánskeho myslenia. Čo
je teda z fyzikálneho hľadiska mikrosystém?
Mikrosystém je fraktálna štruktúra, teda projekcia celého organizmu na
jeho časť, s rôznymi charakteristikami. Tu je viac zatiaľ nedoriešených teoreticko-ter‑
minologických otázok napr. možno považovať celú chrbticu za mikrosystém? Na nej
je projekcia celého organizmu dokonca viacnásobná, ako dokazujú klinické skúse‑
nosti. Napriek všetkému doterajšiemu poznaniu sme v súčasnej etape iba v iniciálnej
fáze poznávania týchto vzťahov a súvislostí vyžadujúcich aj multidisciplinárny prí‑
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stup. Celý organizmus je v podstate zložený z mikrosystémov, čoho dôsledkom je, že
každé miesto organizmu sa na celom tele projektuje na jeho rôznych miestach. Ale
každá projekcia signalizuje iné vzťahy, napr. projekcia nosa v oblasti dominujúcej
projekcie DREVA, či napr. KOVU nie je analogická. Projektujú sa na nej iné vzájomné
súvislosti a vzťahy. Komparácia týchto vzťahov podľa projekcií v diagnostike umož‑
ňuje podstatne komplexnejší prístup a možnosti etiopatologickej analýzy nálezu vo
vzťahu k celému organizmu. Toto platí aj napriek tomu, že v rôznych akupunkturis‑
tických školách sa niektoré mikrosystémy používajú, napr. Nogierova ušná akupunk‑
túra, Su‑Jok, ECIWO a pod., ale komplexné skúmanie vzťahov a súvislostí v celom sys‑
téme mikrosystémov vo vzťahu k energoinformačnej sieti organizmu ako celku a ich
využitia v klinickej praxi zatiaľ prakticky nie je známe. Takýto prístup by samozrej‑
me podstatne obohatil diagnostiku aj terapeutické možnosti. K tomu je ale potrebné
poznať mechanizmus a zákonitosti aj viacúrovňových projekcií. Touto témou, ktorá je
veľmi rozsiahla a presahuje možnosti tejto publikácie, sa budeme parciálne zaoberať
v kapitole o komplexnej diagnostike v akupunktúre nielen v súvislosti s mikrosysté‑
mami.
V medicíne poznáme aj tzv. fantómovú bolesť, čo je bolesť v odstránenom
a zdanlivo pre hmotnú podstatu tela už neexitujúcom komponente, ktorá však pre‑
trváva z rôznych dôvodov v energoinformačnej sieti organizmu a tým aj v projekcii
mikrosystémov, kde príslušnú zložku je možné nájsť fyzicky, napr. citlivosťou jej pro‑
jekcie. Aj z fraktálneho princípu je zrejmé, že každý mikrosystém sa skladá z ďalších
mikrosystémov rôznych štruktúr (krížový pentagram, hexagram. oktagram, etc.),
ktoré sa navzájom prekrývajú, teda sú zistiteľné na tej istej lokalite. Toto delenie je
možné ukončiť prakticky až na úrovni Planckovej konštanty, ale nie ďalej, keďže ide
o priemet do hmoty. Jednoducho a praktický povedané – každý mikrosystém je zlo‑
žený z menších mikrosytémov, ale toto delenie je možné z materiálneho hľadiska len
po hranicu Planckovej konštanty, čo je nepredstaviteľne malý rozmer. Z klinického
hľadiska je dôležité toto vedieť preto, aby sme mali predstavu o vzájomných prepoje‑
niach a súčinnosti. Prakticky ale z klinického pohľadu má zmysel brať do úvahy len
takú veľkosť mikrosystému, ktorú vieme reálne klinicky rozlíšiť a vyhodnotiť a prí‑
padne terapeuticky použiť.
Výber typu mikrosystému vo vyšetrovanej lokalite organizmu záleží na vy‑
šetrujúcom, ale tým priamo ovplyvňuje aj interpretáciu nálezu svojim vplyvom po‑
zorovateľa. Nález na mikrosystémoch v dvoch rôznych lokalitách (napr. tá istá projek‑
cia oka na ľavom predlaktí, kde ide o lokalitu s dominujúcou projekciou energie tepla,
a pravom predlaktí, kde dominuje projekcia energoinformačných charakteristík su‑
cha), treba interpretovať v širšom kontexte, takže je nutné brať do úvahy aj lokalizácie
príslušných projekcií a mikrosystému. Uveďme si príklad superpozície meridiánov
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na prsníku. Projektuje sa naň niekoľko mikrosystémov súčasne (uvádzame len kli‑
nicky používané) – krížový, kruhový, rotačný, vertikálny, horizontálny, pričom každý
prsník je ešte súčasťou jinových mikrosystémov trupu. Je tam teda niekoľko pozícií
rôznych projekcií, pričom každá projekcia je inak konfigurovaná. Vyšetrujúci sa roz‑
hodne na základe metodiky, alebo podľa klinického obrazu pre mikrosystém, ktorý
zaradí do vyšetrovacej schémy. Podľa zvoleného mikrosystému výstup z vyšetrenia
bude zodpovedať charakteristike vyšetrovaného mikrosystému, ale len akcentáciou
iného aspektu toho istého komplexného klinického obrazu. Pritom v tej lokalite môžu
byť všetky projekcie súčasne, ale zvolená hodnotená projekcia je z kvantového hľadis‑
ka výberom pozorovateľa. Pri interpretácii nálezu ale treba túto skutočnosť zohľad‑
niť a použiť viac diagnostických techník. Z klinického hľadiska preto prakticky nikdy
nestačí vyšetrenie jedného mikrosystému na získanie relevantného diagnostického
či terapeutického podkladu. To by bolo principiálne nepochopenie mikrosystému
a jeho úlohy v energoinformačnej sieti organizmu.

A.2.1.4.7

Triplety
Pojem triplet je definovaný vo všeobecnosti ako niečo, čo obsahuje tri prv‑

ky. V akupunktúre pod týmto pojmom rozumieme variantnú sekvenciu vývoja
každého komplexného komponentu energoinformačnej siete[A36]. Pod pojmom kom‑
plexný komponent energoinformačnej siete rozumieme taký komponent, ktorý má
určitú funkčnú a energoinformačnú štruktúru, teda meridián, element a pod. Ako
príklad možno uviesť skutočnosť, že každý meridián v cirkadiánnom rytme (teda
v cirkadiánnej sekvencii), napr. meridián tenkého čreva (IT), vo svojom vývoji vychá‑
dza z predchádzajúceho meridiánu, teda meridiánu srdca (CO) a tiež prechádza do
následného meridiánu, teda meridiánu močového mechúra (VU) a v týchto intenci‑
ách je teda vrcholom tripletu. Cirkadiánnu sekvenciu meridiánu IT možno potom vy‑
jadriť tripletom CO – IT – VU (pozri tabuľku). V zásade každý komplexný komponent
má svoju iniciačnú fázu (v ktorej sa transformuje z iného komplexného komponentu),
vrcholovú fázu (v ktorej vrcholí ako vlastný komplexný komponent) a prechodovú
či transformačnú fázu (v ktorej sa transformuje do iného komplexného komponen‑
tu). Ak ale vezmeme triplet IT v pa‑kua podľa Fu‑Shi, tak má konfiguráciu PU – IT –
PE, v pa‑kua podľa Wena má konfiguráciu LP – IT – PE, v pa‑kua S1 VF – IT – PE
a v pa‑kua S2 konfiguráciu PE – IT – VU. Analogicky má svoje konfigurácie tripletov
každý z meridiánov v oktagramoch pa‑kua ale aj v iných súvislostiach. Tým je daná
aj logika a vzájomná prepojenosť jednotlivých meridiánov. V konečnom dôsledku sú
všetky meridiány takto navzájom prepojené, ale každé z týchto prepojení (tripletov)
je inak konfigurované a tým aj funkčne štruktúrované. Každý triplet má svoju logiku
v akejkoľvek konfigurácii, vychádzajúcej z niektorej postupnosti.
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Tab. A.2

Príklady tripletov meridiánov podľa zreťazenie a cirkadiánneho
rytmu.
podľa zreťazenia

podľa cirkadiánneho rytmu

Meridián PU

LP – PU – TC

HE – PU – IC

Meridián IT

VU – IT – VF

CO – IT – VU

Meridián LP

PE – LP – PU

VE – LP – CO

Napriek rôznej možnej konfigurácii tripletov všetky majú jednoznačnú
logiku v akomkoľvek vzájomnom vzťahu. Jeden meridián je determinovaný viace‑
rými tripletmi analogicky, ako napr. kodón v genetike. Rovnako usporiadanie ele‑
mentov v pentagrame je determinované viacerými tripletmi podľa funkčných vzťa‑
hov elementov v pentagrame. Napr. v cykle zrodu DREVO prechádza do OHŇA a ten
do ZEME. Element OHEŇ je teda determinovaný v cykle zrodu tripletom DREVO –
OHEŇ – ZEM. Aj v tomto prípade môže triplet OHŇA, či hociktorého iného elementu
mať aj iné usporiadanie, napr. podľa funkčných vzťahov v pentagrame. Tieto vzájom‑
né vzťahy cez triplety determinujú fyziologickú aj patologickú dynamiku a vzťahy
meridiánov aj elementov. Podobne možno suponovať tripletové konfigurácie aj v sek‑
venciách aktívnych bodov jednotlivých meridiánov. Aj tu sú analógie s genetikou
evidentné. Rôznorodé charakteristiky tripletov majú s vysokou pravdepodobnosťou
doposiaľ nepoznané matematické charakteristiky, ktoré možno budú predmetom
podrobných analýz v budúcnosti.
Komplexné multiúrovňové a multidimenzionálne funkčne tripletové pre‑
pojenia je možné interpretovať z fyzikálneho hľadiska ako prejav interakcií kvan‑
tového priestoru. To znamená, že konkrétne pred výberom tripletu pri interpretácii
fungujú všetky triplety ako celok. Tento celok predstavuje viac súčasných stavov
tvoriacich jeden komplexný a nedeliteľný celok. Je na pozorovateľovi, teda na vyšet‑
rujúcom, ktorú možnosť aktuálne považuje za najdôležitejšiu v procese diagnostiky
a liečby konkrétneho pacienta. Treba ale zdôrazniť, že všetky možnosti a vzťahy ob‑
jektívne existujú súčasne. Výberom diagnostika, terapeuta a teda pozorovateľa nado‑
budnú interpretovateľný stav tie, na ktoré sa pozorovateľ zameria. Ide teda o zložitú
formu energoinformačných stavov na úrovni kvantového priestoru. V oboch prípa‑
doch sa interakcií zúčastňujú všetky komponenty kvantového priestoru, výber pozo‑
rovateľa (lekára či vyšetrujúceho) určujú len aktuálne vnímaný energoinformačný
stav. Zdanlivo samostatné entity či vlastnosti sú v skutočnosti len maximá funkčných
väzieb celého priestoru, či sústavy. Bez priamych prepojení s kvantovým priestorom
jednoducho individuálne popísaný jav existovať nemôže. Môžeme definovať pojmy
ako hmotnosť alebo meridián či ich triplety, ale bez priamej interakcie s energoin‑
formačným poľom tieto fenomény reálne nemôžu existovať. Toto platí aj pre organiz‑
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mus, ktorý zdanlivo funguje ako samostatný celok, ale ide stále – obrazne povedané –
o vrchol ľadovca zložitých fraktálne usporiadaných energoinformačných väzieb vo
vzťahu k organizmu, bez ktorých by bola jeho existencia nemožná. Vyšetrujúci svo‑
jim rozhodnutím vyberie pozorované vzťahy a tie hodnotí. Jednoducho povedané
rozhodne sa pre určitý „balík“ možných vyšetrení a z nich urobí diagnostický záver.
Zvoliť všetky existujúce možnosti a vzťahy nemôže predovšetkým preto, že ich nemô‑
že ani poznať vo všetkých ich dimenziách a súvislostiach. Toto by si mal vždy a pri
každom úkone uvedomiť každý diagnostik a aj terapeut. Samozrejme, že v špeciál‑
nych prípadoch nutnej diferenciálne diagnostickej úvahy má možnosť zvoliť aj kom‑
bináciu viacerých známych možností a to aj v terapii, čo je pre akupunktúru ale aj re‑
habilitáciu výrazný a nezanedbateľný bonus vo vzťahu aj k iným odborom medicíny.
Pozrime sa ešte na všeobecne kruciálny aspekt vyššie uvedeného výberu
z pohľadu pacienta aj diagnostika či terapeuta. Možnosť a tiež nutnosť výberu z veľ‑
kého množstva súčasne existujúcich variant je morálne, eticky a spirituálne deter‑
minovaná primárne transcendentnou dimenziou, ktorá nie je materiálna, čo ju činí
nedostupnou akémukoľvek priamemu vedeckému dokazovaniu. Treba akceptovať,
že transcendentná dimenzia nie je hypotetický konštrukt, ale forma nemateriálneho
Bytia, ktorá má empiricky veľmi často potvrdené aj prieniky do materiálnych dimen‑
zií, napr. v eschatologickej praxi. Preniká cez všetky dimenzie, lebo je neoddeliteľne
spätá so Stvoriteľom a tým aj s iniciáciou svojej existencie. Vytvára a determinuje
vlastný axiologický systém a jeho hierarchické usporiadanie. Vlastná individuálna
axiologická hierarchia je emanáciou najvyššieho univerzálneho Božského princípu
harmónie a tvorenia, filtrovanou prostredníctvom slobodnej vôle každého indiví‑
dua. Narušenie tejto kontinuity harmonizácie vedie k destabilizácii celého systému
aj v materiálnych dimenziách, jeho integrity a následne často aj vážnym poruchám
organizmu vo všetkých rovinách. Platí to u každej bytosti aj vtedy, keď si to neuve‑
domuje a vedome neakceptuje transcendetno. Uplatňuje sa tu vlastná voľba cez psy‑
choregulatívnu dimenziu (slobodná voľba výberu). Konečný dôsledok vybranej va‑
rianty sa potom prejavuje vo všetkých dimenziách a determinuje stav celého systému
a jeho rôzne prejavy, ako aj možnosti ďalšieho výberu a jeho korekcie. Z medicínske‑
ho hľadiska ide o najvýznamnejší etiopatogenetický faktor aktuálneho stavu organiz‑
mu, jeho potenciálnej harmónie aj dynamiky. Preto je tak dôležitá dôkladná analý‑
za anamnestických údajov (pozri klinickú časť) a spirituálneho nastavenia pacienta
a z toho vyplývajúcej individuálnej axiologickej hierarchie. Hodnotenie vyšetrujúce‑
ho je ale tiež determinované rolou pozorovateľa so všetkými dôsledkami aj limitmi
poznania a výsledkom len na istom stupni pravdepodobnosti. Tento sa v rámci limi‑
tov zvyšuje kvalitou a kvantitou analyzovaných relevantných informácií. Ich spra‑
covanie záleží aj na osobnostnej zrelosti pozorovateľa a jeho schopnosti empatickej
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rezonancie s pozorovaným (vyšetrovaným) subjektom. Skúmanie tejto problematiky
je primárne doménou teologických, filozofických a psychologických disciplín. Mera‑
teľný obraz stavu energoinformačného systému v rámci akupunktúrnej diagnostiky
(pozri kapitolu o diagnostike v akupunktúre) však poskytuje mnoho materiálnych
podkladov aj pre takto determinované analýzy.
Po týchto zásadných poznámkach sa vrátime zase do energoinformačného
systému organizmu. Z rehabilitačného hľadiska si uveďme aj menej známe medicín‑
ske súvislosti na príklade traumatického poškodenia (fraktúry) kosti, kde rozhodne
nedochádza len k lokálnemu mechanickému poškodeniu. Cez energoinformačnú sieť
sa prenáša komplexný vplyv na celý organizmus. Projekcia mikrosystému na kosti
je napr. v podobe vertikálneho pentagramu, ktorý uvádzame na inom mieste a ana‑
logicky je napr. aj projekcia v ECIWOO. Aj pri traumatickom poškodení sú alterova‑
né prakticky na rôznej úrovni všetky roviny organizmu. V rámci lokalizácie traumy
s ohľadom na projekciu orgánových a funkčných prejavov organizmu sa tieto môžu
manifestovať aj na iných častiach organizmu zodpovedajúcich postihnutým projek‑
ciám v mikrosystémoch. Napríklad traumou či jazvou spôsobená blokáda na jednom,
alebo viacerých meridiánoch či iných energoinformačných štruktúrach môže spô‑
sobiť úplne iné klinické príznaky v inej časti organizmu. Tým sú determinované aj
možnosti manifestácie problému v inej lokalizácii v organizme aj ich identifikácia
v diagnostike. Takéto skúsenosti máme dlhodobo nielen na našom pracovisku, ale
má ich určite každý skúsený a komplexne uvažujúci akupunkturista. Preto je nutné
prehodnotiť pohľad na tzv. lokálne nálezy, ako ich chápeme v západnej medicíne, ale
aj akupunktúrny mýtus o bodoch lokálneho významu, lebo môžu byť len projekciou
primárne celkom iného problému organizmu.

A.2.1.4.8

Zreťazenia
Pod pojmom zreťazenie rozumieme v akupunktúre stav, pri ktorom sa cyk‑

licky opakuje určitá sekvencia tripletov, alebo iných energoinformačných štruktúr.
V genetike napr. označuje tri páry nukleotidov v molekule DNA, alebo mRNA, ktoré
tvoria kodón. Tento určuje zaradenie aminokyseliny do polypeptidového reťazca a je
súčasťou genetického kódu, ktorý pozostáva zo 64 kodónov. Sú tu aj analógie s energo‑
informačným systémom akupunktúry (napr. 64 hexagramov v I‑ťing)[A36].
V tejto časti odvodíme základné zreťazenia jangové a jinové. Vychádzame
pritom primárne z fyzikálnych pojmov a vzťahov, ako aj z meridiánov, tvoriacich
pa‑kua, ktorých je osem. Z celkove dvanástich orgánových meridiánov je v v oboch
pôvodných pa‑kua osem meridiánov a to meridián obličiek (RE), močového me‑
chúra (VU), tenkého čreva (IT), žlčníka (VF), sleziny a pankreasu (LP), pľúc (PU), tro‑
jitého ohrievača (TC) a perikardu (PE). Týchto osem meridiánov je aj v tabuľke knihy
I‑ťing[A22], ale v nej nie sú uvedené ako meridiány, ale ako trigramy. Preto sme prira‑
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dili jednotlivé meridiány k týmto trigramom podľa nasledujúcej tabuľky, vychádza‑
júcej z Tradície a prameňov z najstarších známych zdrojov, ale aj moderných poznat‑
kov:
Tab. A.3

Trigramy
Čínsky
názov

Význam

Atribút

Čínsky
symbol

Rodinný vzťah

LP

Čchien

tvorivý

silný

nebo

otec

RE

Kchun

vnímavý

oddaný

zem

matka

PU

Li

vytrvalý

krásny

oheň

prostredná dcéra

VU

Kchan

nekonečný

nebezpečný

voda

prostredný syn

IT

Tuej

radostný

jemný

jazero

najmladšia dcéra

PE

Ken

tichý

nehybný

hora

najmladší syn

TC

Čen

rodiaci sa

inšpirujúci

búrka

najstarší syn

VF

Sun

poddajný

prenikavý

vietor

najstaršia dcéra

Trigram Meridián

V tabuľke sú trigramy zoradené podľa základného pa‑kua Fu‑shi, ktorého
usporiadanie je dokonale harmonické. Priestorové usporiadanie týchto trigramov
v pa‑kua podľa Fu‑Shi je na Obr. A.3.
LP

Fu‑Shi

Nebo

IT

Jazero

VF

Čchien

Vietor

Sun

Tuej

PU

VU

Oheň

Voda

Li

Kchan

TC

PE

Búrka

Čen

Hora

RE

Zem

Ken

Khun

Obr. A.3

Priestorové usporiadanie trigramov v pa‑kua podľa Fu‑Shi
Ak trigramy v rovnakom usporiadaní nahradíme priradenými meridián‑

mi dostaneme takéto zobrazenie dvoch pôvodne známych pa‑kua, teda pa‑kua pod‑
ľa Fu‑Shi zobrazujúceho harmonický, pôvodný stav vecí. Pa‑kua podľa Wen, spúšťa
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dynamiku, ktorá sa vráti po prechode cez ďalšie dva pa‑kua do harmonického staci‑
onárneho stavu a spúšťa sa nový cyklus. ktorá sa neustále cez štyri pa‑kua opakuje:
Fu‑Shi

LP

IT

PU
VF

PU

VF
VU

TC

RE

TC

PE

IT
PE

RE

Obr. A.4

Wen

LP
VU

Pa‑kua Fu‑Shi a Wen
Skôr ako sa dostaneme k zreťazeniam, na základe ktorých sme odvodili ďal‑

šie dva pa‑kua, tvoriace uzavretý a dynamický cyklus všetkých štyroch pa‑kua, zopa‑
kujeme si ešte stručne niektoré základné fyzikálne pojmy z predchádzajúcej kapitoly,
s ktorými budeme teraz pracovať. Je to vhodné preto, že tieto pojmy sa vzťahujú na
charakteristiky meridiánov vo všetkých rovinách, čo vytvára ich mnohé vzájomné
súvislosti a vzťahy. Tieto samozrejme nie je možné explicitne v plnom rozsahu uviesť
a preto sa zameriame len na niektoré, ktoré môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu sú‑
vislostí vzťahov medzi týmito meridiánmi.
Čas a priestor spojil do jediného časopriestoru A. Einstein. Súčasne spojil do
jedinej entity aj hmotu a energiu. Môžeme teda hovoriť nielen o časopriestore, ale aj
o energo-hmotnej entite.
Hmota, energia, priestor a čas sú kategórie, závislé na rýchlosti, s akou sa
častica, alebo teleso vzhľadom k nám pohybuje.
K týmto základným kategóriám možno priradiť ďalšie kategórie s nimi bez‑
prostredne súvisiace a to harmóniu, dynamiku, penetráciu a stabilitu.
Ak spojíme tieto kategórie do vzájomných súvislostí a vzťahov, dostaneme
nasledovné vzájomné vzťahy a súvislosti, ktoré sú uvedené v Tab. A.4. Ku kategórii
HMOTA prináleží HARMÓNIA, ktorá určuje kvalitu a charakter hmoty. K ENERGII
prináleží DYNAMIKA, ktorá determinuje charakter pôsobenia energie. PRIESTOR je
determinovaný svojou STABILITOU. ČAS chápaný aj ako sekvencia udalostí je deter‑
minovaný PENETRÁCIOU, teda schopnosťou prieniku a následného spracovania tejto
sekvencie.
Základné vzájomné vzťahy súvislosti týchto fyzikálnych pojmov zobrazuje
nasledovná Tab. A.4.
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Tab. A.4

Základné a odvodené fyzikálne pojmy
Základné a odvodené fyzikálne pojmy
HMOTA

HARMÓNIA

ENERGIA

DYNAMIKA

PRIESTOR

STABILITA

ČAS

PENETRÁCIA

Ak zlúčime kategóriu hmoty a energie, rovnako zlúčime aj kategórie har‑
mónie a dynamiky, lebo harmónia a dynamika determinujú hmotu ako atribút sub‑
stancie a entít.
Analogicky, ak zlúčime čas a priestor, bude časopriestor a jeho kvalita de‑
terminovaná stabilitou a penetráciou.
Vzťahy v energoinformačnej sieti organizmu sú multidimenzionálne
a mnohoúrovňové a majú svoju logiku a zákonitosti.
Ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti, meridiány sú prejavmi polí,
ktoré majú svoje pevné usporiadanie, riadia štruktúry tela a sú aj nositeľmi informá‑
cií. Z ich charakteristík vyplýva, že každý meridián ovplyvňuje primárne svoj orgá‑
nový okruh, predstavujúci jeho materiálnu štruktúru, ale jeho pôsobenie v organiz‑
me je komplexné. Napr. meridián VF aj z tradičného chápania predstavuje v zmysle
uvedených kategórií „prienik“. Jeho materiálny substrát je orgánový okruh žlčníka
a v tomto okruhu sa funkčne manifestuje predovšetkým jeho biologická a biochemic‑
ká funkcia, ale aj psychologická charakteristika vyplývajúca zo „schopnosti prenik‑
núť do podstaty problematiky“, jej správneho vyhodnotenia (podľa Tradície je žlčník
„arbiter“). Pri disbalancii akejkoľvek tejto charakteristiky sa generuje a ovplyvňuje
okrem iného emócia hnevu, predovšetkým v tendomusculárnom priebehu (sklon
k spazmom, ktoré majú prevažne tranzitórny charakter), dyspeptická symptomati‑
ka, súvisiaca s tráviacimi funkciami žlčníka a pod. Vzhľadom na komplexné prepo‑
jenie s ďalšími meridiánmi môže spôsobovať aj komplexnejšie stavy, napr. migrény,
vertebrogénne algie etc. V takomto zmysle sú v tradičnej medicíne charakterizova‑
né všetky meridiány. Je to dané charakteristikou meridiánu spolu s jeho súčasnými
komplexnými interakciami. Preto aj priradenie jednotlivých meridiánov k fyzikál‑
nym kategóriám je treba chápať ako dominujúce ale nie výlučné priemety jednotli‑
vých častí komplexného energoinformačného poľa organizmu do jednotlivých or‑
gánových systémov. Nasledujúca tabuľka ukazuje vzťah jednotlivých meridiánov
k jednotlivým fyzikálnym kategóriám.
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Tab. A.5

Fyzikálne kategórie a meridiány

HMOTA

RE (meridián obličiek)

HARMÓNIA

IT (meridián tenkého čreva)

ENERGIA

LP (meridián sleziny a pankreasu)

DYNAMIKA

TC (meridián trojitého ohrievača)

ČAS

VU (meridián močového mechúra)

PENETRÁCIA

VF (meridián žlčníka)

PRIESTOR

PU (meridián pľúc)

STABILITA

PE (meridián perikardu)

Do tohto systému je zaradených tých osem meridiánov, ktoré tvoria uspo‑
riadania pa‑kua. Nezaradené štyri meridiány (CO, HE, VE a IC) zaraďujeme do kategó‑
rie „vyšších meridiánov“ a tvoria základ vertikálnej štruktúry pyramídového mode‑
lu akupunktúry.
Tab. A.6

Silové interakcie
Triplety a sily
ČAS

HMOTA

PENETRÁCIA
HARMÓNIA

ČAS

HMOTA
PENETRÁCIA

HARMÓNIA
ČAS

HMOTA

PENETRÁCIA
HARMÓNIA

gravitačná
elektromagnetická
slabá

ENERGIA

PRIESTOR

silná
gravitačná
elektromagnetická

PRIESTOR

slabá
silná
gravitačná

DYNAMIKA

elektromagnetická
slabá
silná

STABILITA

STABILITA

DYNAMIKA
ENERGIA

STABILITA
PRIESTOR
ENERGIA

DYNAMIKA

V Tab. A.6 sú znázornené aj silové interakcie, ktoré sú hypoteticky domi‑
nantné v jednotlivých meridiánových pároch a aj sekvencia jednotlivých zreťazení.
V ľavej tabuľke je znázornená sekvencia vytvárajúca triplety jednotlivých meridiá‑
nov (zdola hore). Sekvencia v ľavej časti tabuľky sa cyklicky opakuje v poradí (zdo‑
la hore) harmónia – penetrácia – hmota – čas, čo je vlastne jangové zreťazenie, kým
v pravej časti je analogicky zobrazené jinové zreťazenie. V pravej časti sa opakuje
sekvencia dynamika – stabilita – energia – priestor. Tieto sekvencie determinujú zre‑
ťazenia jangové a jinové. Jangové zreťazenie predstavuje cyklus meridiánov IT – VF –
RE – VU, pričom jinový meridián je meridián RE a jinové zreťazenie cyklus meridi‑
ánov TC – PE – LP – PU, pričom jangovým meridiánom je meridián TC. Zreťazenie
YANG má pomer YANG: YIN 3 : 1, zreťazenie YIN má pomer opačný, 1 : 3. Vyjadruje
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teda aj polaritu a vzájomnú neoddeliteľnosť a previazanosť. Pomer 3 : 1 je v biológii
známy aj z genetiky napr. z Mendelových zákonov. Súčasne ani jedno zreťazenie nie
je „čisté“, teda iba YANG či iba YIN, čo je v plnom súlade aj s Tradíciou, podľa ktorej
nie je YANG či YIN vzájomne oddeliteľný. To isté platí aj pre psychoregulatívne cha‑
rakteristike v Tab. A.7.
Tab. A.7

Základné a odvodené psychoregulatívne pojmy

Základné a odvodené psychoregulatívne pojmy
IDENTITA

ADAPTABILITA

POTENCIÁL

DYNAMOGENIA

VEDOMIE

INTEGRITA

EMPÍRIA

Tab. A.8

EMPATIA

Triplety, zreťazenia a vzájomné vzťahy

JANG

zreťazenie

IT, VF, RE, VU

JIN
TC, PE, LP, PU

ČAS (VU)

HMOTA (RE)

PENETRÁCIA (VF)
HARMÓNIA (IT)

ČAS (VU)
HMOTA (RE)

PENETRÁCIA (VF)

HARMÓNIA (IT)
ČAS (VU)

HMOTA (RE)

PENETRÁCIA (VF)
HARMÓNIA (IT)

PRIESTOR (PU)

ENERGIA (LP)
STABILITA (PE)

DYNAMIKA (TC)

PRIESTOR (PU)
ENERGIA (LP)

STABILITA (PE)

DYNAMIKA (TC)
PRIESTOR (PU)
ENERGIA (LP)

STABILITA (PE)
DYNAMIKA (TC)

Triplety psychoregulatívne
IT, VF, RE, VU
EMPÍRIA (VU)

IDENTITA (RE)
EMPATIA (VF)

ADAPTABILITA (IT)

TC, PE, LP, PU
VEDOMIE (PU)

POTENCIÁL (LP)
INTEGRITA (PE)

DYNAMOGENIA (TC)

EMPÍRIA (VU)

VEDOMIE (PU)

EMPATIA (VF)

INTEGRITA (PE)

EMPÍRIA (VU)

VEDOMIE (PU)

IDENTITA (RE)

POTENCIÁL (LP)

ADAPTABILITA (IT) DYNAMOGENIA (TC)
IDENTITA (RE)

EMPATIA (VF)
ADAPTABILITA (IT)

POTENCIÁL (LP)

INTEGRITA (PE)
DYNAMOGENIA (TC)

Tieto triplety, zreťazenia a vzájomné vzťahy analogicky platia aj pre psy‑
choregulatívnu rovinu a sú zobrazené v Tab. A.8.

A.2.1.4.9

Magický štvorec
Ak chceme bližšie pochopiť konštrukciu, dynamiku a ďalšie súvislos‑

ti pa‑kua musíme vychádzať z konštrukcie magického štvorca s 9 políčkami, ktorý
v Tradícii má aj názov „9 palácov“. Matematicky definujeme magický štvorec rádu n
ako štvorcovú tabuľku, obsahujúcu všetky čísla od 1 po n² (v tomto štvorci 9) tak, že
súčet čísel v každom riadku, stĺpci a oboch diagonálach je rovnaký, n(n² + 1)/2 (v tomto štvorci je to č. 15). Číslo 15 je v tomto prípade „magické číslo“, aj keď magický štvorec
nie je magický, ale matematický konštrukt. Tento konkrétny magický štvorec podľa
čínskej legendy Lo‑Shu sa objavil pred cca 4 000 rokmi a v XIV. storočí bol už známy
aj v Európe.
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A.2.1.4.9.1

Základný magický štvorec pre pa‑kua

4

9

2

3

5

7

8

1

6

Obr. A.5

LP, PU,
TC, PE

PU, TC,
PE, LP

TC, PE,
LP, PU

VF, RE,
VU, IT

Políčka Jang a Jin podľa
Pa‑kua, číslo 5 je stred

VU, IT,
VF, RE

RE, VU,
IT, VF

PE, LP,
PU, TC

Magický štvorec pre pa‑kua

4

9

2

3

5

7

8

1

6

Obr. A.6

IT, VF,
RE, VU

IT, VF,
RE, VU

LP, PU,
TC, PE

PU, TC,
PE, LP

TC, PE,
LP, PU

VF, RE,
VU, IT

Sekvencia Jang rotácie:
1–2–4–7…1

VU, IT,
VF, RE

RE, VU,
IT, VF

PE, LP,
PU, TC

Sekvencia Jin rotácie:
9–8–6–3…9

Magický štvorec, sekvencie
V magickom štvorci aj v kruhu pa‑kua možno zobraziť projekciu elementov

tak, ako je známa z horizontálnej roviny pyramídy (pozri kapitolu A.2.1.4.13), alebo
napr. z feng-sui.
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4

2

9

jang

3

jang

5

jin

8

jin

Obr. A.7

7

stred

jang

1

jin

6

IT, VF,
RE, VU

PU, TC,
PE, LP

TC, PE,
LP, PU

LP, PU,
TC, PE

Zem/
stred

RE, VU,
IT, VF

VF, RE,
VU, IT

VU, IT,
VF, RE

PE, LP,
PU, TC

Magický štvorec, elementy
Na kruhovom zobrazení magického štvorca projekcie elementov možno

ilustrovať aj jednotlivé jang a jin pozície v rámci elementov, čo predstavuje ďalšie
z mnohých kvantových superpozícií a vzájomných prepojení meridiánov a elemen‑
tov[A25]–[A30] v energoinformačnej sieti. Meridiány jang zreťazenia rotujú v jang projek‑
ciách Zeme, Dreva a Kovu, pričom vybraný počiatok rotácie podľa magického štvorca
9 palácov je v projekcii elementu VODA (v políčku č. 1 magického štvorca) teda na vr‑
chole Jinu, kde začína jangová rotácia. VODA má spoločnú lokalizáciu projekcie jang
aj jin a postupuje v sekvencii políčok 1 – 2 – 4 – 7 … 1, etc. Meridiány jin zreťazenia
rotujú v jin projekciách Zeme, Kovu a Dreva, pričom vybraný počiatok ich rotácie je
v projekcii elementu Oheň (políčko č. 9 magického štvorca). Teda na vrchole Jangu za‑
čína jinová rotácia, ktorá má tiež spoločnú projekciu jang aj jin a ide v sekvencii po‑
líčok 9 – 8 – 6 – 3 … 9, etc. Stred týchto rotácií tvorí projekcia jang aj jin elementu Zem
(v políčku č. 5 magického štvorca).

A.2.1.4.10

Pa‑kua

Pa‑kua (osem symbolov), oktagram je osem trigramov, podľa Tradície
predstavujúcich usporiadanie a dynamiku. Graficky ho možno zobraziť v kruhu,
ale aj v magickom štvorci. Prvé pa‑kua vytvoril podľa Tradície mýtický cisár Fu‑Shi
a vyjadrovalo esenciálnu podstatu vecí, teda prvotné usporiadanie. Hore bolo Nebo
(Čchien) a dole Zem (Kchun). Druhé Pa‑kua sa datuje zhruba o 1 600 rokov neskôr
a pripisuje sa kráľovi WEN. Medzi týmito pa‑kua je tripletová postupnosť. Ak dodr‑
žíme zákonitosti postupnosti pomocou tripletov, zistíme, že musia existovať ešte dva
pa‑kua, ktoré sme nazvali S1 a S2.
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Fu‑Shi

LP

IT

PU
VF

PU

VF
VU

TC

RE

TC

PE

IT
PE

RE

Obr. A.8

Wen

LP
VU

Pa‑kua Fu‑Shi a Wen
Tieto dva tradičné a všeobecne v akupunktúre akceptované pa‑kua sú väč‑

šinou chápané a akceptované len tradicionalisticky bez toho, aby sa špeciálne skú‑
mali súvislosti a vzťahy medzi nimi. Až ich analýza cez meridiánové triplety uka‑
zuje, že je medzi nimi logická a matematická súvislosť a postupnosť. Už tento fakt
v podstate vylučuje ich mýtický pôvod.
S2

PE
VU

IT

LP

RE
RE

PU

VU

PE

TC

VF
LP

VF

Obr. A.9

S1

TC

PU
IT

Pa‑kua S1 a S2
Pozrime sa bližšie na postupnosti a súvislosti z ktorých zákonite vyplý‑

va konštrukcia S1 a S2. V oktagrame pa‑kua sú dve zreťazenia jang a jin. V Tab. A.9
sú v riadkoch nanesené dva cykly oboch zreťazení tak, aby zodpovedali sekvencii
vo Fu‑shi a Wen. V druhom a treťom stĺpci sú od hora dole sekvencie pa‑kua Fu‑shi
(stĺpec 2) a pa‑kua Wen (stĺpec 3) v smere rotácie hodinových ručičiek. Ak zachováme
pritom sekvenciu zreťazení, v nasledujúcich dvoch stĺpcoch (4 a 5) sa zobrazujú ďal‑
šie dva pa‑kua, ktoré uzavrú cyklus a ďalší stĺpec (6) zodpovedá potom znovu Fu‑shi.
Teda jeden cyklus postupností pa‑kua má celkom štyri pa‑kua (Fu‑shi – Wen – S1 –
S2). Pa‑kua Fu‑shi a Wen teda nie sú žiadne mýtické vízie zázračných cisárov, ale za‑
chované fragmenty matematicko-logických postupností, ktoré ale museli byť známe
civilizácii, ktorá nám tieto poznatky odovzdala. Logika postupností je evidentná až
po doplnení celého cyklu.
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A.2.1.4.11

Triplety, zreťazenia a pa‑kua

Nasledujúca tabuľka znázorňuje cyklus pa‑kua na základe odvodených
tripletov, zložený zo štyroch pa‑kua. Tieto dva „nové“ pa‑kua či oktagramy sme ozna‑
čili ako S1 a S2. Ako vidno z tabuľky, po S2 znovu nasleduje Fu‑Shi a tento cyklus sa
neustále opakuje a je teda uzavretý. Ukazuje tiež, že všetky štyri pa‑kua vzájomne
súvisia a táto súvislosť má svoje zákonitosti. To potvrdzuje aj skutočnosť, že oktagra‑
my podľa Fu‑Shi a Wena nevychádzajú z obrazu na pancieri korytnačky, ako hovorí
mýtus, ale zachovali sa ako časť pôvodného cyklu v Tradícii, pričom údaje o ďalších
dvoch sa vo vývoji stratili a odvodili sme ich až teraz. Poznanie celého cyklu nám
umožňuje poznať aj iné súvislosti, ako uvádzame ďalej.
Tab. A.9

Triplety, zreťazenia a pa‑kua

S2

Fu-Shi

Wen

S1

S2

Fu-Shi

Wen

S1

PE

LP

PU

TC

PE

LP

PU

TC

IT

VF

RE

VU

IT

VF

RE

VU

RE

VU

IT

VF

RE

VU

IT

VF

TC

PE

LP

PU

TC

PE

LP

PU

VF

RE

VU

IT

VF

RE

VU

IT

PU

TC

PE

LP

PU

TC

PE

LP

LP

PU

TC

PE

LP

PU

TC

PE

VU

IT

VF

RE

VU

IT

VF

RE

jang zreťazenie: RE – VU – IT – VF
jin zreťazenie: LP – PU – TC – PE

Základné osi každého pa‑kua sú dve. Vertikálna os, ktorú sme nazvali De‑
terminujúca vertikála, je os, ktorá determinuje usporiadanie každého zo štyroch
pa‑kua. Je v nej (zdola hore) VODA, ZEM a OHEŇ, čo sú aj projekcie Zeme, Človeka
a Nebies v Tradícii a všetky jej komponenty obsahujú obe zreťazenia – jangové aj ji‑
nové. V Ohni v maximálnom jangu sa iniciuje cyklus jin, kým vo Vode v maximál‑
nom jine sa iniciuje jangový cyklus. Inak povedané na vrchole dynamiky sa spúšťa
stabilizácia a na vrchole stability sa spúšťa dynamika. Táto os v každom elemente
obsahuje obe zreťazenia a je pre príslušné pa‑kua determinujúca charakterom bázy
a vrcholu každého pa‑kua. Báza a vrchol pa‑kua (VODA a OHEŇ) určujú sekvenciu –
teda začiatok a koniec oboch cyklov v zreťazeniach, ktoré charakterizujú príslušné
pa‑kua.
Druhou základnou osou každého pa‑kua je Stabilizačná horizontála, ktorú
sme tak nazvali preto, lebo stabilizuje a udržiava rovnováhu celého pa‑kua akoby
jeho „krídla“. Táto os má usporiadanie elementov (zľava doprava) DREVO jin – ZEM
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stred – KOV jang. Elementy DREVO a KOV obsahujú len jedno zreťazenie – jiňové
v DREVE a jangové zreťazenie v KOVE. Keď si uvedomíme, že DREVO je jang a KOV
jiň, potom na tejto osi každý z týchto elementov obsahuje opačné zreťazenie, čo je pre‑
javom dynamickej rovnováhy, keďže stred osi tvorí ZEM stred, ktorá obsahuje obe
zreťazenie vo vyváženom pomere a tvorí stabilný stred všetkých osí a stabilné cen‑
trum každého pa‑kua. Tieto osi sú základné pre pa‑kua preto, že charakterizujú aj ro‑
táciu jednotlivých pa‑kua tak, že v cykle štyroch pa‑kua sa vždy horizontálna os ro‑
táciou o 90 stupňov stáva determinujúcou vertikálou následného pa‑kua (Obr. A.10).
Ďalšie dve osi každého pa‑kua sú diagonálne. Pri orientácii stúpania zľava
doprava je Zemská diagonála, ktorú sme tak nazvali preto, lebo ju tvorí výlučne ele‑
ment ZEM a os tvorí ZEM jin – ZEM stred – ZEM jang. ZEM jin je v smere cyklu hneď
za bázou pa‑kua za elementom VODA, teda vrcholom JIN, kde sa rodí cyklus jang zre‑
ťazení. Analogicky ZEM jang je hneď za vrcholom pa‑kua elementom OHEŇ, ktorý je
vrcholom Jangovej rotácie, v ktorej sa rodí a začína cyklus jin zreťazenia. Druhú dia‑
gonálnu os pa‑kua tvorí Prechodová diagonála. V usporiadaní zľava doprava ju tvo‑
rí DREVO jang – ZEM stred – KOV jin. Tu už oba „prechodové“ elementy KOV a DRE‑
VO obsahujú zreťazenie svojej polarity jang-jin, čo znamená, že DREVO je jangové
a KOV jinový, teda opačne ako v Stabilizačnej horizontále. To znamená, že DREVO ako
mladý jang predchádza OHŇU (starému jangu) na determinujúcej vertikále a KOV
ako mladý jin predchádza VODE ako starému JINU. Zodpovedá to aj ich lokalizácii
v pa‑kua.
Tieto osi sú vyznačené na (Obr. A.10) farebne, aby bola vizuálne zvýrazne‑
ná ich rotácia v smere hodinových ručičiek, kde horizontálna os pa‑kua v následnom
pa‑kua v cykle vytvára vertikálnu os a tento proces je cyklický.
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Pa‑kua Univerzal
Spojenie týchto cyklov vytvára zjednotenú postupnosť, ktorú sme nazvali

pa‑kua Univerzal.
Aj tu platí postupnosť podľa tripletov, pričom pa‑kua Univerzal možno cha‑
rakterizovať ako kvantovú superpozíciu týchto vzťahov a celého cyklu, keďže ich dy‑
namika je multidimenzionálna a je jedným z množstva prejavov energoinformačnej
siete. Predstavuje to priemet charakteristík vlastný javom z kvantovej mechaniky.
Pa‑kua Univerzal predstavuje model všetkých možných existujúcich vzťahov pa‑kua,
tvoriacich nedeliteľný celok. Pri komplexnom vyšetrení týchto vzťahov v klinike je
výber jedného z pa‑kua výberom pozorovateľa – lekára, lebo všetky prebiehajú súčas‑
ne vo vzájomnej superpozícii a reálne vyšetriť možno len lokalizáciu Univerzalu. Do‑
teraz sme sledovali projekciu meridiánov v pa‑kua, teda energoinformačnú rovinu,
tie isté postupnosti platia aj pre fyzikálne kategórie a rovnako aj pre kategórie psy‑
choregulatívne, ako je znázornené na Obr. A.11.
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Samozrejme aj v týchto kategóriách platí charakteristika kvantovej super‑
pozície, lebo ich nie je možné reálne od seba oddeliť, vytvárajú nedeliteľný komplex
aj s ostatnými kategóriami. Ak chceme hodnotiť jednotlivé časti osobitne, platí aj tu
pravidlo o rozhodnutí či výbere pozorovateľa, teda vyšetrujúceho.
Na záver treba akcentovať, že pa‑kua systém v celej svojej zložitosti a kom‑
plexnosti tvorí len jednu časť energoinformačnej siete organizmu a tým aj energoin‑
formačných sietí vyšších rádov.

A.2.1.4.12

Modely v akupunktúre

Energoinformačná sieť organizmu prepojená na siete vyšších rádov v ce‑
lokozmických súvislostiach a vzťahoch predstavuje zložitý multiúrovňový a mul‑
tidimenzionálny komplex a systém zabezpečujúci celú materiálnu rovinu Bytia
a v týchto intenciách aj každý organizmus v jeho jedinečnosti a neopakovateľnosti.
Akupunktúra je medicínska aplikácia, ktorá robí preventívny servis tohto komplexu,
diagnostiku jeho porúch a terapiu. Súčasne zabezpečuje, alebo by aspoň mala zabez‑
pečovať štúdium a poznávanie tohto systému vždy v rámci súdobej úrovne poznania.
Aby bolo možné túto problematiku čo najviac uchopiť a porozumieť jej, je potrebné
vytváranie zjednodušených schém, teda modelov, ktoré by jednotlivé javy, stavy
a procesy umožnili porozumieť síce v zjednodušených, ale predsa len v čo najkom‑
plexnejších a najvšeobecnejších súvislostiach. Preto sú nutné modely, ktoré sú pokiaľ
možno všeobecne zrozumiteľné a akceptovateľné a pritom dostatočne vystihujúce
podstatu javu. Vždy vychádzajú z už poznaných prírodných súvislostí a javov, ktoré
sú tiež prejavmi energoinformačných procesov a predstavujú v podstate fraktálne
prejavy procesov vyššieho rádu. Inak povedané, ide o rôzne uhly pohľadu na kom‑
plexnú realitu. To sa samozrejme nevzťahuje ani zďaleka len na akupunktúru, ale
na celé spektrum ľudského poznania v celej jeho histórii. Dnes už ľudstvo disponuje
pomerne dostatočným množstvom archeologických aj paleoarcheologických dôkazov
o existencii viac, či menej dodnes funkčných modelov v celej známej histórii ľudstva.
Niektoré predmety či megalitické stavby, alebo iné diela či rituály a pod. sú nespor‑
ne minimálne symbolickými ako aj celkom jednoznačnými modelmi. U niektorých
je to celkom evidentné, u niektorých to tušíme a sú aj také, ktoré síce modelmi sú, ale
ešte sme pre to nezískali dostatok dôkazov či poznania, alebo len jednoducho porozu‑
menia. Sú modely, u ktorých možno suponovať až transcivilizačný význam ako ná‑
strojov fixovania či odovzdávania informácií potomkom. Ako príklad môžeme uviesť
napr. pyramídy, ktoré sa vyskytujú po celom svete na súši aj v mori. Ak model chá‑
peme ako systém fyzikálnych alebo ideálnych objektov spĺňajúcich základné vzťa‑
hy, vlastnosti a zákony systému, ktorý je jeho prototypom, potom modely používané
v akupunktúre majú nezriedka viacúrovňová a viacdimenzionálny význam. Pritom
sú niektoré z nich aj energoinformačne aktívne, čím presahujú svoju materiálnu
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podstatu. Tým sa podstatne líšia od typu modelovania uvedeného v kapitole o fyzike,
lebo svojou viacúrovňovou podstatou vymedzujú priestor pre energoinformačné pre‑
chody analogicky ako vo fyzike kvantový nulový bod.
Z hľadiska priestorového usporiadania rozlišujeme model plošný, ktorý je
dvojrozmerný, schematizovaný a predstavuje deskriptívnu projekciu 4D do 2D a tým
nedokáže postihnúť všetky aspekty reality a z klinického hľadiska je nekomplexný
a málo použiteľný. V tomto zmysle základným plošným modelom je model Tao, ktorý
sa stal prakticky symbolom akupunktúry.
JANG

Energia

JIN

Hmota

Obr. A.12

Tao
Tento model hovorí v podstate o štruktúre Tao, kde je absolútne vyvážený

a spojený symbol Jang a Jin. Tento model vypovedá o vyváženosti princípov Jang
a Jin a malé kruhy symbolizujú nedeliteľnosť týchto dvoch princípov, lebo každý
Jang obsahuje aj zárodok Jin a opačne. Zjednodušená fyzikálna interpretácia jang
charakteristiky je energetická zložka a jin charakteristiky hmotná. Takýto model je
síce pravdivý a hovorí o základných princípoch, ale jeho použiteľnosť v praxi je veľmi
nízka preto, že jeho výpovedná hodnota pre prax je len minimálna.
Jedným zo základných modelov v akupunktúre je model pentagramu, kto‑
rý môže mať viac foriem, ale vždy predstavuje model piatich prvkov. Najpôvodnej‑
šia forma tohto modelu je krížový pentagram. Je to vlastne kríž v strede s elementom
ZEM a na konci vertikálneho ramena kríža na vrchu OHEŇ, dole VODA a na horizon‑
tálnom ramene na ľavej strane DREVO a na pravej strane KOV.

— 91 —

Kapitola A

OHEŇ

DREVO

ZEM

KOV

VODA

Obr. A.13

Krížový (tibetský) pentagram
Tento model zobrazuje základnú vertikálnu os VODA – ZEM – OHEŇ, ktorá

je aj symbolom vertikalizácie človeka a spája maximálny JANG a maximálny JIN. Ho‑
rizontálna os DREVO – ZEM – KOV je vyrovnávajúca s prechodmi v oboch smeroch
medzi JANG a JIN, pričom tieto prechody predstavujú DREVO a KOV. Tento model zo‑
brazuje všetkých 5 elementov v dynamike, ktorých stredom je ZEM, symbolizujúca
celé Stvorenie. Päť elementov ako energoinformačných stavov nájdeme aj v piatych
fázach slnečného osvitu v priebehu ročných období počas roka. Slnko vyžaruje naj‑
väčší osvit v lete, kedy vrcholí Jang a Slnko je najvyššie. Naopak najmenší osvit je
v zime, kedy vrcholí Jin a element Voda a Slnko je najnižšie. Na jar (v čase jarnej rov‑
nodennosti) je osvit v stredných hodnotách, ale smerom k letu stúpa, kým na jeseň
(v čase jesennej rovnodennosti) je tiež v stredných hodnotách, ale z hľadiska dynami‑
ky smerom k zime klesá. Stredové hodnoty cyklu sú v čase babieho leta, klimatologic‑
ky pomerne stabilného teplého, suchého a málo veterného obdobia, ktoré je v Európe
obvykle v septembri – októbri a vtedy má výška Slnka na poludnie stredné hodnoty.
Tieto polohy Slnka vytvárajú kríž ako základ krížového modelu (Obr. A.13). Na jar
jang charakteristika stúpa a jin charakteristika klesá, kým na jaseň je tento pomer
opačný. Treba si uvedomiť, že tradičná filozofia bola založená na kozmologickom
princípe a možno predpokladať, že rovnako bola orientovaná aj vyspelá civilizácia,
ktorá potenciálne bola donátorom či aspoň inšpirátorom tejto filozofie, zohľadňujúcej
globálne pozorovateľné kozmické javy. Pentagram na obrázku, odvodený zo slnečné‑
ho osvitu má zjavne tiež kozmologickú provenienciu.
Pôvodne krížový (tibetský) model má aj svoje modifikácie zobrazenia.
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Obr. A.14

Krížový (tibetský) pentagram, modifikácie

C

Jednoduchou transformáciou kruhového charakteru znázornenou na
Obr. A.14 sa mení na vertikálny model pentagramu, ktorý má už aj podstat‑
ne širšie uplatnenie v klinike – zobrazuje napr. rozloženie elementov na
chrbtici, kde element Oheň sa projektuje na C – chrbticu, element Drevo na
Th

Th chrbticu, element Zem na L – chrbticu a element Voda na kostrč. Keďže
tieto projekcie majú aj na chrbtici fraktálny charakter, v každej projekcii
elementu na časť chrbtice sa projektuje znovu všetkých 5 elementov, aj keď
v každej projekcii je nadriadená vyššia úroveň fraktálneho priemetu. Taký‑
L

to model piatich elementov vysvetľuje známu klinickú skúsenosť, prečo sú
na chrbtici najzraniteľnejším miestom prechody, lebo na nich je najväčší
jang-jinový spád (Oheň – Voda). Všetky prechody na chrbtici sú na dotyku

S

Ohňa a Vody a predsa je každý z nich iný. Napr. C – Th je dotyk Vody v Ohni
s Ohňom v Dreve, čo je už iná charakteristika ako napr. Th – L, kde je dotyk
Vody v Dreve s Ohňom v Zemi, etc. Samozrejme vertikálny model, aj jeho
KOSTRČ

horizontálne otočenie zobrazuje aj ďalšie anatomické štruktúry na tele
v rámci mikrosystémového usporiadania. Jeho aplikácia je potom vynika‑
júcim pomocníkom pri komplexnej interpretácii nálezu podľa jeho lokality
a ďalších morfologických aj funkčných súvislostí nielen v diagnostike, ale
aj v terapii.
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DREVO

ZEM

KOV

VODA

VODA

Obr. A.15

KOV

Klasický pentagram
Na Obr. A.15 vidíme, ako premiestnením stredového elementu ZEM do

„neutrálnej zóny“ na rozhraní jangu a jinu sa Zem stane súčasťou cyklu piatych ele‑
mentov vo vari najznámejšom doteraz používanom modeli akupunktúry – klasickom
pentagrame.
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♎

Osemročný cyklus Venuše
Aj jeho pôvod má kozmologickú provenienciu a oporu v 5 bodoch osemroč‑

ného cyklu planéty Venuša, ktorá v tomto cykle sa prejavuje z pohľadu zo Zeme naj‑
známejšími cyklicky prebiehajúcimi metamorfózami. Pentagonál, alebo pentagram
modeluje mnohé vzťahy a cykly v akupunktúre, ako je napr. cyklus zrodu, cyklus
kontroly a ďalšie, ktoré na tomto mieste nebudeme opisovať, lebo sú všeobecne známe
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v odbornej akupunktúrnej verejnosti. Aj tento model napriek svojim podstatne širším
možnostiam praktického využitia nie je dostatočne komplexný. Je to plošný 2D model,
ktorý nemá potenciál zobrazovať priestorové 3D deje v energoinformačnej sieti orga‑
nizmu a následne v sieťach vyšších rádov. Napriek tomu je treba znovu zdôrazniť, že
každý model vystihuje konkrétnu časť skutočnosti vybranej pozorovateľom a preto
nemožno žiaden model klasifikovať ako správnejší, či menej správny, sú to len uhly
pohľadu a výberu a z hľadiska správnosti je každý model správny. Otázkou je len, či
je dostatočne komplexný, aby dokázal vyjadriť čo najväčšie spektrum pozorovanej re‑
ality. Preto najnovšie poznatky vyžadujú etablovanie podstatne komplexnejšieho 3D
modelu.
Do tejto kategórie modelov možno ešte zaradiť menej frekventovaný kru‑
hový model šiestich energií, ktorý možno uplatniť v modernej mikrosytémovej diag‑
nostike o ktorej bude viac informácií v klinickej časti. Elementu Oheň – na rozdiel
od všetkých ostatných elementov prináležia dve energie v podstate navzájom blízke
kvalitatívne, ale odlišné kvantitatívne a dominujúce v rôznych funkčných okruhoch
organizmu. Sú to energie Tepla a Žiaru. V modeli ku klasickému pentagramu pribud‑
ne ďalší variant elementu Oheň a výsledná projekcia tvorí hexagram, ktorý má tiež
svoju kozmickú provenienciu zo slnečnej sústavy. Je ňou cyklus planéty Merkúr z po‑
hľadu zo Zeme, ktorý sa za jeden pozemský rok dostane do troch horných a troch dol‑
ných konjunkcií a v rámci zverokruhu vyznačuje 6 bodov. Analógia k šiestym preces‑
ným cyklom je tiež kozmologická.
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Obr. A.17
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Ročný cyklus planéty Merkúr z pohľadu zo Zeme

A.2.1.4.13

Komplexný dynamický pyramídový model v akupunktúre

Z historického hľadiska možno považovať pyramídu za jeden z priestoro‑
vých pramodelov, ktorý má v sebe kódované informácie. Vzhľadom na výskyt py‑
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ramíd prakticky vo všetkých relevantných civilizáciách by bolo veľmi naivné pred‑
pokladať, že ich jedinou funkciou je funkcia hrobky, či mohyly[A30]. Pyramídy sú
pozorovateľné objekty z kozmu a nachádzajú sa od Európy cez Blízky Východ a Áziu
(Tibet aj Čína), Ameriku, Afriku až po Antarktídu, dokonca zo satelitných snímok
Marsu v oblasti Cydonie je zrejmé, že sa nachádzajú aj na tejto planéte.
Korpus pyramídy má základňu tj. horizontálnu rovinu a vertikálnu rovinu,
ktorá má nadzemnú a podzemnú časť, pričom podzemná časť je orientovaná špicou
dole a jej výška (či lepšie hĺbka je jednou tretinou výšky nadzemnej časti. Všetky časti
korpusu sú vzájomne prepojené a majú určité fyzikálne aj matematické charakteris‑
tiky a pomery (Obr. A.18).
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Obr. A.18

Porovnanie prierezu pyramídy s prierezom akupunktúrneho pyramí‑
dového modelu
V súvislosti s akupunktúrou v úplne inom kontexte nájdeme pyramídový

model napr. u Davidova (Davidov, 2008),ktorý má ale úplne iný charakter. Pyramídu
ako ešte nie komplexný a dynamický model sme použili už pri tvorbe mamoelektroa‑
kugrafie (MEAG)[A35]. Spojenie pyramídy s akupunktúrou nie je teda v týchto intenci‑
ách celkom nová skutočnosť.
Staré arabské príslovie hovorí, že „čas sa posmieva všetkému, iba pyramídy
sa posmievajú času“. Toto príslovie má minimálne dva významy. Jednak je to nadča‑
sovosť pyramíd, ktoré nachádzame po celom svete, bez toho, aby sme celkom porozu‑
meli ich posolstvu a významu a jednak aj nadčasovú technologickú vyspelosť, pres‑
nosť a odolnosť týchto megalitických stavieb aj voči prírodným kataklizmám. Možno
nám pyramídový model v akupunktúre pomôže objasniť aj niektoré iné posolstvá,
ktoré sú v pyramídach skryté napr. energoinformačné usporiadanie pyramídy, v kto‑
rom ani jedna strana pyramídy nie je rovnaká a model, resp. už samotné priestorové
vytýčenie pyramídy v priestore ovplyvňuje aj energoinformaiku takéhoto priestoru.
Vieme, že v pyramíde sa napr. mäso nekazí, ale mumifikuje, alebo je známy aj pô‑
vodný československý patent na pyramídku, kde na plôške umiestnenej na rozhra‑
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ní prvej a druhej tretiny stredovej osi nadzemnej časti pyramídy spontánne dochá‑
dza k zaostreniu bežnej žiletky[A13]. Toto miesto v Cheopsovej pyramíde zodpovedá
umiestneniu faraónovej komory so sarkofágom. Vráťme sa ale späť k pyramídovému
modelu, ktorý môžeme považovať za model energoinformačnej siete.
Komplexný dynamický pyramídový model v akupunktúre predstavuje
priestorový 4D model (na rozdiel od doteraz uvedených modelov akupunktúry), kde
je štvrtý rozmer stimulovaný sekvenčným pohybom sústavy[A37]–[A46]. V klinike umož‑
ňuje modelovanie priestorovej lokalizácie energoinformačnej siete, jej porúch a tým
aj možností nových diagnostických technológií. V súčasnej dobe je to najkomplexnejší
existujúci model komplexného univerzálneho, dynamického, a priestorového uspo‑
riadania energoinformačnej siete, pričom už samotný model (pyramída) je súčasne
funkčný a dynamický systém. Treba však mať vždy na zreteli, že ide o model teda
o zjednodušenú schému javu.
A.2.1.4.13.1

Horizontálna rovina pyramídového modelu

Horizontálnu rovinu modelu tvorí základňa pyramídy, kde je z akupunk‑
túrneho hľadiska umiestnenie ôsmych orgínových meridiánov, ktoré tvoria systém
pa‑kua a ich usporiadanie zodpopvená usporiadaniu v magickom štvorci tak, ako je
uvedené v príslušnej kapitole.
V usporiadaní magického štvorca sú všetky štyri pa‑kua – Fushi,Wen,S1
a S2 zlúčené do Pa‑kua Univerzal pričom stred (na Obr. A.20 stredový štvorec č. 5) je
lokalizácia vertikálnej roviny pyramídy. Postupnosť v horizontálnej rovine vytvára‑
jú štyri jangové a štyri jinové zreťazenia, tak, ako je už uvedené v kapitole o pa‑kua.
Vzájomné usporiadanie zložiek v jangovom a v jinovom zreťazení má cha‑
rakter sekvenčného neustáleho pohybu a súčasne jednotlivé meridiány môžu zaujať
iba konkrétne pozície, teda pozície diskontinuálneho kvantového usporiadania. Ide
teda o opakované striedanie sekvencií. Z toho vyplývajú ďalšie konzekvencie pre dy‑
namiku modelu a možnosti jej usporiadania, čo je súčasťou energoinformačnej siete
organizmu. Z hľadiska priestorového nemá ani jedna stena komplexného dynamic‑
kého pyramídového modelu rovnakú štruktúru, čo korešponduje so známymi po‑
znatkami o vlastnostiach pyramídy a je to zrejmé aj z konfigurácie elementov v ma‑
gickom štvorci, ktorý tvorí základňu pyramídy. V rámci fraktálneho princípu, túto
schému nájdeme ako na celom organizme, tak na jeho jednotlivých mikrosystémo‑
vých štruktúrach. Z toho je možné predpokladať takéto usporiadanie aj v systémoch
vyšších rádov.

— 97 —

Kapitola A
juh

východ

IT, VF, RE, VU

LP, PU, TC, PE

VF, RE, VU, IT

PU, TC, PE, LP

Zem – stred

VU, IT, VF, RE

TC, PE, LP, PU

RE, VU, IT, VF

PE, LP, PU, TC

západ

sever

Obr. A.19

Schéma konfigurácie elementov v magickom štvorci a základni pyra‑
mídy a jang a jin rotácií v horizontálnej rovine komplexného dynamic‑
kého pyramídového modelu v akupunktúre.
Pozície elementov a smerovoé vektory sa v pyramíde nemenia, lebo tvoria

jej pevnú štruktúru, mení sa len pozícia meridiánov v rámci zreťazení a ich možných
konkrétnych pozícií. Prepojenie s vertikálnou rovinou, ktoré je popísané ďalej, umož‑
ňuje sústavnú interakciou všetkých meridiánov navzájom v rôznych kombináciách
a mikrosystémových úrovniach a tým aj dynamiku a štruktúru celej energoinfor‑
mačnej siete organizmu.
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Pozície elementov a smerové vektory v pyramíde

A.2.1.4.13.2

Vertikálna rovina pyramídového modelu

Klasická pyramída je štrukturovaná tak, že „ v nadzemnej časti“ na verti‑
kálnej osi má svoju bázu, vrchol a na rozhraní dolnej a strednej tretiny je umiestne‑
ná tzv. faraónova komora či energetické centrum pyramídy. V podzemnej časti sa na‑
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chádza obrátený vrchol pyramídy v hĺbke, teda vo vzdialenosti 1/3 dĺžky vertikálnej
osi pyramídy v nadzemnej časti.
Vzájomné vzťahy a súvislosti jednotlivých meridiánov vo vertikálnej a ho‑
rizontálnej rovine vychádzajú z cirkadiánneho rytmu Vertikálne zobrazenie roviny
pyramídového modelu tvoria páry podľa pravidla polnoc – poludnie, pričom štyri me‑
ridiány CO, HE, IC, VE sú meridiány patriace výlučne do vertikálnej štruktúry, kým
meridiány LP a VU patria aj do vertikálnej aj do horizontálnej štruktúry. Z hľadiska
vlastností meridiánu ich možno analogicky priradiť k fyzikálnym pojmom energia
(LP) a čas (VU). Vertikálne párovanie určuje vzájomné vzťahy a prepojenia vertikál‑
nej a horizontálnej roviny. Vzájomné prepojenie týchto meridiánov do komplexnej
dvojice, je energoinformačne harmonické pre meridiány vrcholiace v dennom aj noč‑
nom rytme a teda vytvára stabilitu a súčasne aj dynamiku jednotlivých etáži verti‑
kálnej aj horizontálnej roviny pyramídy a tým aj stabilitu celého modelu, pri zacho‑
vaní jeho dynamiky.
Tab. A.10

Cirkadiánny rytmus a pravidlo polnoc poludnie

hodina vrcholu meridiánu

11 – 13

13 – 15

15 – 17

17 – 19

19 – 21

21 – 23

meridián

CO

IT

VU

RE

PE

TC

meridián

VF

HE

PU

IC

VE

LP

23 – 01

01 – 03

03 – 05

05 – 07

07 – 09

09 – 11

hodina vrcholu meridiánu

Poradie v cirkadiánnom rytme: CO (cor), IT (intestinum tenue), VU (vesica urinaria), RE (ren), PE (pericard), TC (tricalorium),
VF (vesica fellea), HE (hepar), PU (pulmo), IC (intestinum crassum), VE (ventriculus) a LP (lien pancreas)

Párovanie podľa pravidla polnoc – poludnie spája spolu biorytmologických
antagonistov.
Na vertikálnej osi tak dostávame prvé štyri miesta projekcie meridiánov
v poradí hrubé črevo (IC) – obrátený vrchol pyramídy, žalúdok (VE) – báza pyramídy,
pečeň (HE) – vo vzdialenosti 1/3 výšky pyramídy a srdce (CO) – vrchol vertikálnej osi
(3/3), čo pomerne zodpovedá lokalizácii priehrad na končatinách.
CO
vertikálna os

HE
VE

IC

Obr. A.21

Vertikálna os pyramídy
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Postupnosť vo vertikálnej rovine vytvárajú dva jangové meridiány IC a VE
v dolnej časti a dva jinové meridiány HE a CO v hornej časti pyramídového modelu.
Takto sú zastúpené štyri z piatich elementov v poradí odspodu nahor KOV,
ZEM, DREVO a OHEŇ. Ak na rozhraní 2/3 hornej časti pyramídového modelu bude
umiestnený meridián VU vo vertikálnom zastúpení, potom na vertikálnej osi je za‑
stúpených už všetkých päť elementov v korpuse pyramídy (vrátane „podzemnej čas‑
ti“ pod základňou, ktorá má tvar obrátenej pyramídy, pričom „korpus pyramídy“ tvo‑
ria obe časti).
CO
vertikálna os

VU
HE
VE

IC

Obr. A.22

Päť elementov v korpuse pyramídy
Pokiaľ ide o korpus, ten obsahuje všetkých 5 elementov, vyjadruje dynamic‑

ké vzťahy všetkých štyroch pa‑kua prostredníctvom dynamiky jangového aj jinové‑
ho zreťazenia, zobrazuje 4D priestorové usporiadanie energoinformačnej siete, a to
ešte nie je komplexný výpočet funkcionality. Z tabuľky cirkadiánneho rytmu vyplý‑
va, že doteraz nie je vo vertikále zohľadnený meridiánový pár LP – TC, ktorý je rov‑
nako ako pár VU – PU súčasťou horizontálnej roviny modelu, ale ako uvádzame na
inom mieste, meridiány VU a PU sú prejavom času a priestoru teda spolu časopriesto‑
ru a na psychoregulatívnej úrovni empírie a vedomia, tak meridiány LP a TC sú pre‑
javom energie a dynamiky a na psychoregulatívnej úrovni potenciálu a dynamo
genie.
Pre vysvetlenie ďalších dvoch úrovní pyramídového modelu musíme zdan‑
livo trošku odbočiť. Už spomenutá známa francúzska psychoterapeutka, spirituálna
terapeutka a spisovateľka Annick de Souzenelle v knihe Symbolizmus ľudského tela[A50]
uvádza niektoré niektoré myšlienky, ktoré budeme voľne parafrázovať. Život je ná‑
vrat v čase od človeka zdola (Adama) k človeku zhora (Elohimovi), (pozn.: čo je vlastne výklad spirituálnej vertikalizácie ľudskej bytosti). Podľa starých Hebrejov svet Mí je
svet neprejavenej archetypovej jednoty vlastný človeku zhora (Elohimovi) a svet Má
je svet javovej rozmanitosti, materiálny a vlastný človeku zdola (Adamovi). Toľko au‑
torka. Inak povedané vertikalizácia či dozrievanie ľudskej bytosti ide zdola hore. Tra‑
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dícia aj v TČM to symbolizuje ako postupnosť Zem – Človek – Nebo, s čím sa stretneme
aj v kapitolách o diagnostike. Vertikalizácia teda postupuje po vertikále zdola hore
a tak je to aj v postupnosti čakier od najnižšej po najvyššiu. V korpuse pyramídy je
dovŕšených 5 elementov, teda materiálna rovina Bytia. Pre čakry platí, že prvá čakra
Muladhara sa ako jediná otvára smerom dole, kým siedma čakra Sahasrara sa ako je‑
diná otvára smerom hore. Zvyšných päť čakier sa otvára zozadu dopredu. Prvá a po‑
sledná čakra sú teda iné ako ostatných päť. Na „naštartovanie“ procesov v systéme
čakier je treba impulz zdola. To isté v podstate analogicky platí pre „naštartovanie“
energoinformačných procesov v rámci pyramídového modelu. Povedané podľa An‑
nick de Souzenelle, naše vyššie Ja, teda náš Elohim, musí zostúpiť dole k nášmu Ada‑
movi a spustiť proces vertikalizácie, teda postup do vyšších etáží systému. Pod korpu‑
som pyramídy je ešte jedna „infrapyramidálna“ úroveň, kde je zdroj energie a teda
na najspodnejšej lokalizácii je meridián LP, ktorý spolu s meridiánom TC predstavuje
energiu a dynamiku, a na psychoregulatívnej úrovni potenciál a dynamogeniu, ktorá
na najnižšom stupni korpusu, teda na druhej etáži vertikálnej roviny „skondenzuje“
na hmotu (IC – RE). Na hrote korpusu je prakticky proces dovŕšený a prechádza do
vyššej kvality spojenia, ktorú v systéme čakier predstavuje siedma čakra, ktorá je na
„supraprapyramidálnej“ úrovni, Spolu má teda vertikálna rovina pyramídového mo‑
delu celkom 7 etáží. V etáži v projekcii časopriestor sa spájajú rôzne dimenzie a preto
piata etáž je projekciou transdimenzionálnej roviny. V šiestich etážach teda od in‑
frapyramídovej až po hrot korpusu pyramídy sú teda 3 JIN meridiány (LP, HE a CO)
a 3 JANG meridiány (IC – VE a VU), čo vytvára stabilitu tejto roviny, kde dynamiku
určujú rotácie zreťazení horizontálnej roviny, pričom cez triplety sú všetky meridiá‑
ny navzájom spojené.
Spojením horizontálnej a vertikálnej roviny vznikajú na každej úrovni iné
pyramídy, jangové a jinové, tvorené kmitaním vertikálnej roviny a rotáciami hori‑
zontálnej roviny. Tým možno vyjadriť všetky v súčasnosti merateľné charakteristiky
energoinformačnej siete. Pyramídový model obsahuje charakteristiky všetkých mo‑
delov nižšieho rádu (monádu, pentagramy všetkých typov etc.).
Meridiány vertikálnej roviny vytvárajú v energoinformačnej sieti tvarové,
uhlové a rozmerové charakteristiky.
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Jin

Jang

Obr. A.23

Základňa jinovej a jangovej pyramídy – pohľad zhora
Kmitanie vertikálnej roviny oproti horizontálnej vytvára charakteristické

cyklické tvary opísateľné ako jangové a jinové sekvenčné vlnenie, ktoré je ešte treba
podrobne preskúmať aj z multidisciplinárneho hľadiska. Jeden cyklus, teda sekven‑
cia rotácie ku horizontálnej rovine všetkých 4 pa‑kua (Fu‑shi, Wen, S1 a S2) vytvára
schému na obrázku. Jangové rýchlejšie kmity vytvárajú tvar 3M, kým jinové pomal‑
šie kmity vytvárajú tvar AM (Obr. A.24, Obr. A.25).
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A.2.1.4.13.3

Čakry v pyramídovom modeli

Čakra je v jazyku hindu koleso, disk. Z akupunktúrneho hľadiska je to kom‑
plexný energoinformačný systém vyššieho rádu, v ktorom sa vždy komunikačne
stretáva všetkých 12 meridiánov. Má aj svoje energoinformačné, psychoregulatívne,
somatické a spirituálne či transcendentné charakteristiky a vyjadruje aj stupeň ak‑
tuálneho vývoja organizmu. To je pohľad z pozície akupunktúry a energoinformati‑
ky. Klasický hinduistický pohľad je trošku iný, aj keď ideovo rovnaký. To, čo je tiež
spoločné obom pohľadom, je zhoda v tom, že jednoznačne ide o dôležité energetické
centrá, že základných čakier je sedem, a je zhoda aj v lokalizácii hlavných čakier. Vý‑
klad z pohľadu akupunktúry a energoinformatiky vyžaduje, aby boli jasné energo‑
informačné súvislosti a prepojenia, lebo existencia čakier, ako energetických centier
je nespochybniteľná. Jednoducho povedané – na jednej strane môžeme akceptovať
farbu čakier, ich funkciu, ktorá je zhodná, ale hinduistický pohľad na čakry – okrem
veľmi hlbokej empírie a tradície – vychádza z interpretácii skúmania na základe
senzibility pozorovateľov a z tradície. Možno s vysokou mierou pravdepodobnosti
blížiacou sa istote prezumovať, že pokiaľ ide o funkciu a funkčnosť systému čakier,
je interpretácia tradičného a energoinformačného pohľadu úplne zhodná. Napokon
tradícia vychádza z poznatkov dávnych civilizácií, ktoré – ako ukazujú iné analógie
napr. s akupunktúrou – sú veľmi relevantné a spoľahlivé, aj keď dodnes nie vždy úpl‑
ne dešifrované napr. z hľadiska súčasnej vedy. To, čo je z pohľadu akupunktúry a py‑
ramídového modelu nové, je fakt, že pyramídový model v podstate presne kopíruje
a meridiánovo mapuje čakry. Sedem etáží vertikálnej roviny pyramídového modelu
v podstate je zhodných s čakrami rovnako, ako sú zhodné, alebo aspoň porovnateľ‑
né aj s inými modelmi ako je napr. Sefer Jecira a pod. Nie je v tom však žiaden okul‑
tizmus, ide o v podstate exaktné poznatky, ktoré sa minimálne už klinicky osvedčili
a potvrdili svoju relevanciu.
Vráťme sa však k pyramídovému modelu, kde môžeme jednoznačne kon‑
štatovať, že zobrazuje aj čakry aj k nim prislúchajúce meridiánové páry a komplexné
vzťahy interakcií horizontálnej a vertikálnej roviny. Nepovažujeme to za nič prekva‑
pujúce, keďže aj čakry sú súčasťou energoinformačnej siete organizmu a – ak je mo‑
del správny – predpokladá sa zhoda aj pri interpretácii ktorejkoľvek časti energoin‑
formačnej siete.
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Obr. A.26

Pyramídový model čakier
Zdroj:

http://www.centrumambra.sk/sites/default/files/FotkyClankov/

energy_cakry.jpg

Na Obr. A.26 je schematicky znázornený pyramídový model čakier v prie‑
mete na telo Na následných ilustráciách čakier sú zobrazené aj „vnútorné“ jang
a jinové pyramídy pre jednotlivé čakry, ktoré sú modelované na každej etáži do
priestoru. Spolu s nimi sú zobrazené aj všetky štyri pa‑kua Aj táto časť komplexného
pyramídového modelu je vhodná na ďalšie multidisciplinárne skúmanie a komplex‑
nejšie vyhodnotenie a prípadnú interpretácii.
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I. čakra
MÚLADHÁRA (मूलाधार)
LP – TC
ZEM (jadro)
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II. čakra
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VODA

IC
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III. čakra
MANIPURA (मण िपूर )
VE – PE
OHEŇ
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V. čakra
VISHUDHI (व िशुद्ध )
VU – PU
KOV (éter)

VU

VI. čakra
ADŽŇA (आज्ञा)
CO – VF
nebeský OHEŇ
(teplo)

CO
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VII. čakra
SAHASRARA (सहस्रार)
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Obr. A.27

Obrázky čakier
Ako je zrejmé, pyramídový model akupunktúry je komplexný aj priestoro‑

vý, vyjadruje mnohé relevantné vzťahy v energoinformačnej sieti organizmu a tým
aj v akupunktúre. Okrem tejto teoretickej časti uvedieme v klinickej časti aj klinické
postupy, založené na tomto modeli, ktoré už máme klinicky overené a výrazne zlep‑
šujú diagnostické aj terapeutické možnosti akupunktúry.

A.3
A.3.1

Klinická časť
Úvod
Z teoretických kapitol vyplýva zložitá štruktúra a zložité vzťahy v energo‑

informačnej sieti organizmu a z fyzikálnych zákonov odvodené obmedzenie náš‑
ho úplného poznania. Výrazná možnosť ovplyvnenia nálezov pozorovateľom a teda
vyšetrujúcim ako aj reálna a exaktná nemožnosť existencie placeba či tzv. falošnej
akupunktúry môže mnohých lekárov a terapeutov, zvyknutých na pohodlné sché‑
my a „kuchárky“ poriadne zneistiť a znechutiť. Ale iba na prvý – a to ešte veľmi po‑
vrchný- pohľad. Porozumenie a najmä akceptovanie naozaj poznatkov súčasnej vedy
môže síce nabúrať náš zdroj istoty založený na naučených axiómach, ktoré sú poho‑
dlné a hlbšie o nich už nie sme zvyknutí ani uvažovať a overovať ich. Ak sa ale pod‑
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robnejšie zoznámime s našimi novými možnosťami vyplývajúcimi z doteraz poveda‑
ného, zistíme, že sa otvárajú nové, celkom reálne a zrozumiteľné možnosti. Tieto sa
týkajú jednak exaktného praktického vykonávania akupunktúry v klinike, výskumu
aj multidisciplinárnej spolupráce a tiež aj možností pre naše osobné poznanie a pre‑
dovšetkým pre našich pacientov. Autori veria, že možno niektorí kolegovia aj pre‑
hodnotia svoj doterajší názor a postoj, ako aj reálne miesto a možnosti akupunktúry
v súčasnej medicíne aj v multidisciplinárnej spolupráci v komplexnej zdravotnej sta‑
rostlivosti. Rovnako ako v teoretickej časti budeme venovať len minimálnu resp. vô‑
bec žiadnu pozornosť otázkam a pravidlám, ktoré sú dostupné v každej učebnici aku‑
punktúry, ale zameriame sa na zásadné postupy, ktoré – ako dúfame – sú a aj budú
prínosom pre akupunktúrnu kliniku, prevenciu, výskum a predovšetkým pre prax
každého lekára a terapeuta.

A.3.2

Diagnostika v akupunktúre
Pojem „diagnóza“ pochádza z gréčtiny kde slovo διαγνώσις (dia-gnósis)

znamená rozlíšenie či rozpoznanie. V západnej modernej medicíne pod týmto poj‑
mom rozumieme rozpoznanie a pomenovanie choroby resp. poruchy či porúch pa‑
cienta. Tieto poruchy a choroby sa zisťujú rôznymi diagnostickými technikami sú‑
časnej medicíny a prakticky taxatívne sú vymenované v Medzinárodnej štatistickej
klasifikácii chorôb, kde má každá diagnóza pridelený príslušný kód. Táto klasifikácia
sa z času na čas inovuje, pričom táto inovácia zohľadňuje najnovšie výsledky medi‑
cínskych poznatkov a v poslednom období aj rôzne politicko-sociálne vplyvy. Na
základe takejto diagnostiky sa potom určenými odbornými grémiami určujú aj te‑
rapeutické postupy. Tieto majú rôznu úroveň legislatívnej záväznosti, ktorej poruše‑
nie sa klasifikuje ako non lege artis postup s následnou možnosťou sankcionovania.
Pozrime sa však bližšie na tieto diagnózy, ktoré majú z veľkej časti popisný charak‑
ter a pod jedným názvom napr. pancreatitis (zápal pankreasu) hovorí, že je zapálený
pancreas bez bližšieho etiopatogenetického rozlíšenia u konkrétneho neopakova‑
teľného pacienta a ďalších individuálnych súvislostí somatických, psychoregulatív‑
nych, energoinformačných či spirituálnych. Z toho potom zákonite vyplýva, že napr.
akýkoľvek súbor pacientov s touto diagnózou možno považovať za použiteľný len pre
viac-menej orientačné štatistické účely verejného zdravotníctva príslušného štátu
či iného štatistického súboru. Určite však exaktne nie je homogénny pre výskumné
a v istom zmysle ani komplexné terapeutické účely, čo platí pre celú západnú diag‑
nostiku. Uvádzame to najmä preto, že tieto postupy nemožno akceptovať ani v tzv.
„vedeckej akupunktúre“ pri odporúčaných zostavách bodov, či tzv. „kuchárke“. Aku‑
punktúra nemôže byť aplikovaná na základe diagnózy podľa Medzinárodnej štatis‑
tickej klasifikácie chorôb, ktorá nie je dostatočne špecifická pre akupunktúru, ale
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len individuálne v intenciách akupunktúrnej diagnostiky,ktorá musí byť dostatočne
podrobná.
V akupunktúrnej diagnostike zisťujeme disbalancie a blokády v energoin‑
formačnej sieti organizmu, teda v meridiánoch, mikrosystémoch, v ich fraktálnych
aj tendomuskulárnych projekciách a ďalších štruktúrach energoinformačnej siete.
Ak vezmeme do úvahy, že táto sieť vytvára ucelený, mnohoúrovňový a polyfunkčný
riadiaci a komunikačný systém, potom platí, že v zmysle teórie systémov L. Von Ber‑
talanffyho[A5] sú vlastnosťami každého systému celostnosť, prepojenosť a hierarchizá‑
cia. Pri vyšetrení každého komponentu tohto systému vyčleňujeme určité časti z ne‑
deliteľného celku, čím ovplyvňujeme ako pozorovatelia diagnostický proces celkove
aj v konkrétnej časti systému, lebo v rámci interakcie systémov prebieha sústavne aj
proces výmeny informácií medzi nimi. Vyšetrujúci pritom vstupuje aj do celostnos‑
ti, prepojenosti a hierarchie systému. Jednoducho povedané to znamená, že je nevy‑
hnutné sa sústrediť a diagnostické úkony bez toho, aby sme prezumovali ich očaká‑
vaný výsledok, výber vyšetrovaných dát musí byť optimálny a maximálne efektívny.
Z teoretickej časti vieme, že aj pri najpodrobnejšej analýze dát a aj pri maximálnom
množstve týchto dát má stupeň poznania svoje neprekročiteľné limity a v týchto in‑
tenciách vyhodnocovať aj závery analýzy a platí tu aj kategorický imperatív, že diag‑
nostikujeme energoinformačný systém, či energoinformačnú sieť – teda pacienta vo
svojej integrite a nie chorobu, ktorá je len parciálnou reflexiou holistického obrazu
organizmu. Tieto zásady však rovnako platia aj pre západnú modernú medicínu.
Po týchto všeobecných zásadách sa teraz pozrime na jednotlivé časti diag‑
nostického procesu podrobnejšie.

A.3.2.1

Anamnéza
Základom diagnostického procesu je anamnéza (z gréckeho αναμνήσις

anamnesis, teda spomenúť si), ktorá je prvým vzájomným „predstavením“ pacienta
s terapeutom. To samozrejme platí aj naopak, teda predstavenie sa terapeuta pacien‑
tovi. Spôsob kladenia otázok, prejavená miera porozumenia a empatie zo strany te‑
rapeuta má výrazný vplyv na budovanie dôvery pacienta a tým aj kvality anamné‑
zy, často vyžadujúcej aj odpovede na veľmi chúlostivé otázky, potrebné na získanie
komplexného obrazu o pacientovi ako jedinečnej a neopakovateľnej mnohoúrovňovej
entite. Je potrebné redukovať obavy a anxietu pacienta, ktorý je v submisívnom po‑
stavení voči terapeutovi. Preto by mala byť odoberaná v prívetivej a uvoľnenej atmo‑
sfére, v ktorej musí terapeut vyžarovať istotu a porozumenie, ale nie nadmernú suve‑
renitu, ktoré môže evokovať u pacienta strach a pocit závislosti. Vedúcou a určujúcou
zložkou tohto dialógu je terapeut, ktorý musí zachovať cielený, metodicky vedený
a štruktúrovaný charakter tohto rozhovoru. Okrem toho si pri všetkej empatii musí
zachovať nadhľad, bez ktorého nie je možná priebežná analýza a vyhodnocovanie
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získaných informácií. Samozrejme, že okolnosti, za ktorých je odoberaná anamnéza
sú veľmi rôznorodé, ale tieto zásady musí terapeut dodržiavať v rámci možnosti čo
najviac a v priebehu odberu anamnézy robiť všetko pre ich postupné posilňovanie.
Anamnézu je najvhodnejšie začať tým, čo je pre pacienta najnaliehavejšie
a preto je namieste začať otázkou na terajšie ťažkosti. Tým jednak umožníme priro‑
dzené otvorenie rozhovoru a jednak redukujeme tenziu pacienta. Získame tiež zá‑
kladné informácie o možných poruchách energoinformačnej siete, ich lokalizácii,
prípadných projekciách aj etiopatogenetických faktoroch a možných súvislostiach.
S istým odľahčením môžeme povedať, že v tejto fáze odberu anamnézy môžeme zís‑
kať predstavu o tom „akú chorobu má pacient“. Pre komplexnú analýzu a kvalit‑
ný terapeutický plán to však ešte zďaleka nestačí. To, čo je z anamnézy najdôležitejšie
zistiť je informácia o tom „aký pacient má chorobu“. Obrazne to znamená, že potre‑
bujeme získať obraz o celom ľadovci, nie iba o jeho vrchole, ktorý je nad hladinou.
Každý jedinec bez výnimky prechádza určitými vývojovými fázami, ktoré
sú ale spoločné aj keď prebiehajú u každého inak. Z toho potom vyplýva, že na každý
organizmus určitá vývojová fáza vplýva inak pričom nechá na ňom nezmazateľné
stopy na celý život. Tieto v jeho priebehu sa buď zosilňujú, oslabujú, alebo modifiku‑
jú, ale v podstate pretrvávajú a ovplyvňujú celý život. Preto je esenciálne dôležité ich
aspoň orientačne podľa možností identifikovať a brať do úvahy pri analýze zdravot‑
ného stavu. Aj tu však platí, že absolútne do detailov poznať všetky fakty jednodu‑
cho nie je možné, ale napriek tomu isté trendy je možné minimálne suponovať aspoň
podľa rezíduí, ktoré v organizmu zanechávajú. Z akupunktúrneho hľadiska môžeme
hovoriť o základných štyroch úrovniach, platiacich nielen pre akupunktúru, ale pre
celú medicínu. Platí to aj vtedy, keď – ako uvidíme ďalej – disponuje akupunktúra as‑
poň v súčasnej dobe možno o niečo širším diapazónom verifikačných možností ako
ostatná medicína. Toto ale neplatí pre zber dát a podkladov v rámci anamnézy, kde
sú možnosti celej medicíny relatívne rovnaké. Pozrime sa teraz bližšie na tieto štyri
úrovne.

A.3.2.1.1

Prae a perinatálna determinácia
Somatický, teda telesný vývoj ľudskej bytosti už začína od počatia a od

12. dňa gravidity v maternici. V priebehu prvého trimestra teda za prvých 12 týž‑
dňov gravidity sa začína vyvíjať plod a diferencovať sa telesné orgány. Nielen z ener‑
goinformačného hľadiska podiel hypotézy formatívnej príčinnosti teda morfických
polí – ako ich začiatkom osemdesiatych rokoch postuloval Rupert Sheldrake[A34] – na
procese formovania organizmu nie je ešte zatiaľ jednoznačne doriešený. Na konci
druhého trimestra (v 27 týždni gravidity) je po somatickej stránke v podstate už ži‑
votaschopný aj mimo maternice, samozrejme to neznamená, že je už pre takýto život
naozaj zrelý, ale je reálne schopný prežiť. Prakticky celý tretí trimester gravidity –
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okrem orgánového a fyziologického dozrievania – dozrieva plod predovšetkým psy‑
chicky. Ak sa v tomto čase predčasne narodí, môže mať podľa Annick de Souzenelle
problémy so svojim zaradením vo svete. Tento predpoklad môžeme z našich klinic‑
kých skúseností a analýz potvrdiť prakticky v každom prípade, pričom maladaptačné
problémy môžu mať rôzny charakter a prejavy. V časoch, keď sme v rámci psychiat‑
rickej starostlivosti a terapie pomerne často používali hypnózu, bol veľmi pozoru‑
hodný poznatok, že pri retrohypnóze do intrauterínneho života bola komunikácia
s plodom takmer analogická, ako s dospelým človekom už prakticky od počatia či ni‑
dácie vajíčka. Pacienti v hypnóze uvádzali údaje z času svojho intrauterínneho živo‑
ta, ktoré boli verifikované následne od ascendentov, ktorí potvrdili nielen údaje ale aj
skutočnosť, že pacient až do hypnózy tieto údaje nemohol vedieť. Pochopiteľne, že išlo
o emočne veľmi silné epizódy. Napr. to boli rozhovory rodičom po potvrdení gravidi‑
ty, či si chcú, alebo nechcú mať dieťa, stresové zážitky rodičov z čias intrauterínneho
života pacienta a pod. Možno teda zhrnúť, že išlo buď o traumatické skúsenosti, alebo
emocionálne silné zážitky, ktoré si za normálnych okolností nepamätali, ale pamä‑
ťové engramy ostali uložené a mali vplyv na ďalší vývoj plodu. Z toho potom mož‑
no vyvodiť, že spirituálna, psychoregulatívna a energoinformačná rovina vo vývoji
značne predchádza aj ovplyvňuje somatickú rovinu, s ktorou tvorí nedeliteľný celok.
To ale znamená, že – okrem genetických predpokladov – sa už intrauterínne formujú
aj vplyvy epigenetické (energoinformačné, psychoregulatívne, emocionálne a ďalšie).
Možno suponovať aj vplyv na pôrodnú pozíciu plodu. Všetky tieto skutočnosti by mali
byť skúmané a vyhodnocované. Je známa a akceptovaná skutočnosť, že plod už na
konci prvého trimestra „ochutnáva“ plodovú vodu, ktorej chuť ovplyvňuje aj zloženie
stravy matky a následne táto skúsenosť formuje aj budúce chute dieťaťa.
Intrauterínna a perinatálna determinácia je teda veľmi kľúčovou a skutoč‑
ne determinujúcou fázou vo vývoji a mala by sa jej venovať aj pozornosť pri zbere
anamnestických údajov, čo sa však v reálnej praxi – na škodu kvalitnej a efektívnej
diagnostiky – väčšinou zanedbáva. Je ale treba akceptovať aj reálnu prax, kde odobe‑
ranie tejto časti anamnézy – azda s výnimkou pediatrických pacientov s dobre spolu‑
pracujúci rodičmi – je mimoriadne náročná časove aj technicky a je veľmi ťažké – aj
napriek ich hodnote – získať dostatok relevantných údajov. Tieto sa najčastejšie do‑
formulujú až v rámci záverečnej analýzy anamnézy. Pri komunikácii s pacientom je
vhodnejšie – podľa našich skúseností – používať namiesto pojmu „anamnéza“ voľnejší
a aj pre pacienta akceptovateľnejší pojem „životný príbeh“.
V reálnej praxi je vhodné sa pýtať pacienta na okolnosti, ktoré predchádzali
jeho narodeniu, aké problémy riešili rodičia v čase gravidity (práca, bývanie, vzťa‑
hy medzi sebou aj v širšom matrimoniu), informácie o predchádzajúcich úspešných
či neúspešných graviditách. Všetky tieto otázky pomôžu získať predstavu o vzťahoch,
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emocionálnom rozpoložení rodičov, obavách (napr. ak gravidite predchádzal abortus,
ktorý môže spôsobiť obavy a úzkosť matky), chcené, či nechcené rodičovstvo, prípad‑
né choroby najmä matky, existenčné starosti rodičov etc. Ak vie pacient poskytnúť
údaje o priebehu pôrodu, prípadných komplikáciách, či možných genetických predis‑
pozíciách (napr. skrížená lateralita, či možné riziká ochorení), kojení etc. je to veľmi
prospešné. Medzi podstatné údaje patrí aj poradie gravidity, ktoré iste ovplyvňuje aj
skúsenosť a správanie a tým aj celkový stav matky v tomto období.
Počas celého zberu anamnestických údajov sú veľmi dôležité aj emocionál‑
ne reakcie pacienta, ktoré ukazujú na emocionálny náboj a silu jednotlivých týchto
zložiek životného príbehu pacienta. Je treba brať do úvahy všetky relevantné okol‑
nosti, ktoré sú súčasťou tejto fázy vývoja. Už v tomto období sa začínajú formovať
základné osobnostné charakteristiky aj z akupunktúrneho hľadiska a z nich vyplý‑
vajúca predispozícia k prípadnej poruche, či chorobe organizmu a to aj v neskoršom
období života. Tieto charakteristicky majú nielen vývojovú a genetickú, ale aj výraz‑
nú epigenetickú provenienciu.

A.3.2.1.2

Akupunktúrna konštitúcia
Pod týmto pojmom rozumieme pôvodnú základnú a viac-menej trvalú aku‑

punktúrnu charakteristiku organizmu pacienta. Inherentnou súčasťou organizmu je
aj jeho energoinformačná sieť, teda inak povedané – akupunktúrny systém organiz‑
mu, Tento vo všeobecnosti tvoria akupunktúrne body, akupunktúrne meridiány, ich
fraktálne projekcie, mikrosystémy, tendomuskulárne priebehy meridiánov, projekcie
piatych elementov a ďalšie zložky tejto siete, ktorá tvorí ucelený a relatívne stabilný
systém. Energoinformačná sieť zabezpečuje dynamickú rovnováhu organizmu a pri‑
tom je jedinečná a charakteristická pre každého jedinca. To znamená, že vzájomný
pomer dominancie či oslabenia niektorého elementu, alebo viacerých elementov,
dominancia, alebo vulnerabilita niektorých meridiánov a ďalšie charakteristiky
a vlastnosti siete sú u každého človeka iné. Jedinečné sú nielen v kvalitatívnom, ale aj
kvantitatívnom zmysle slova. Táto dynamická rovnováha determinuje základné psy‑
chické aj somatické charakteristiky každého organizmu. Je výsledkom jednak prae
a perinatálnej determinácie ako aj ďalších zásadných vplyvov na organizmus v čase
jeho formovania. Túto konštitúciu môžu tiež ovplyvniť niektoré závažné anamnestic‑
ké vplyvy, ktoré ju môžu ovplyvniť a prípadne aj modifikovať.
Z klinického pohľadu napr. človek u ktorého dominuje element DREVO bude
dynamický, zvedavý, ale môže byť aj nepokojný, detinský etc, proste u neho domi‑
nujú vlastnosti elementu DREVO. Sú pre neho charakteristické, ale nevytvárajú pa‑
tológiu, len ho charakterizujú ako osobnosť. Dvaja ľudia s dominanciou prvku DRE‑
VO ale nie sú identickí, lebo u každého sú iné nastavenia celého systému. Preto určiť
akupunktúrnu konštitúciu možno z pozorovania pri odoberaní anamnézy a celkovej
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komunikácie s pacientom. Pre terapeuta je podstatné, že – keďže tieto vlastnosti nie
sú patológiou a sú trvalou súčasťou osobnosti – nie je možné ich terapeuticky podstat‑
nejšie ovplyvniť a nemožno ich zamieňať s klinickou patológiou, iba sa podieľajú na
jedinečnosti každej osobnosti. Ak je ale energoinformačná sieť patologicky zmenená,
akupunktúrna konštitúcia bude konečný obraz mierne modifikovať či už svojou ak‑
centáciou, alebo oslabením, podľa charakteru patologickej poruchy. Všetky tieto sku‑
točnosti na úrovni anamnestickej možno získať v časti rozhovoru o sebahodnotení
pacienta, jeho hodnotením svojho životného príbehu a následne ich verifikovať ďalší‑
mi vyšetrovacími technikami, ktoré uvedieme v ďalších kapitolách.

A.3.2.1.3

Anamnestické vplyvy
V tejto časti sa budeme venovať jednak anamnestickým vplyvom z pohľadu

akupunktúry a následne uvedieme príklad metodiky podrobnej anamnézy ako pod‑
kladu pre anamnestickú analýzu.
Ak máme hodnotiť anamnestické vplyvy len ortodoxne výlučne so zame‑
raním na energoinformačnú sieť organizmu, potom v prvom rade je treba taxatívne
uviesť zistené poruchy a disbalancie siete v dôsledku prekonaných ochorení, operá‑
cií, úrazov, ale aj stravovacieho režimu, stresov a ďalších faktorov v rámci klinického
popisu a hodnotenia anamnestických vplyvov. Samozrejme na základe anamnestic‑
kých údajov je potrebné ich diagnostikovať ako disbalancie v niektorom elemente,
či niektorých elementov, blokád meridiánov na všetkých úrovniach vrátane frak‑
tálnych projekcií napr. v jednotlivých mikrosystémoch či Byol meridiánov, tendo‑
muskulárnych meridiánov a ďalších štruktúrach. Tejto problematike sa budeme
podrobnejšie venovať v kapitole o diagnostických technikách, kde uvedieme aj vyšet‑
rovacie techniky na verifikáciu týchto údajov v energoinformačnej sieti organizmu.
Pozrime sa teraz na možnú schému postupu odoberania anamnestických
údajov, ktorá sa nám klinicky v rámci dlhoročnej skúsenosti s ňou osvedčila. Táto
schéma umožňuje prebrať životný príbeh pacienta chronologicky po jednotlivých
etapách jeho doterajšieho vývoja a zhodnotiť tieto etapy aj z aspektu rozvoja ochore‑
nia a porúch pacienta a ďalších dôležitých s tým súvisiacich faktorov.
Podstatné údaje z prae a perinatálneho obdobia pacienta sme už prebrali
v predchádzajúcej časti, čo je tiež súčasťou tejto schémy a v tejto časti budeme pokra‑
čovať ranným, predškolským a školským obdobím príbehu pacienta.
V rannom predškolskom období vývoja sú samozrejme dôležité predo‑
všetkým vzťahy s rodičmi, ktoré zakladajú pocity istoty a bezpečnosti dieťaťa, ale
aj vzťahy medzi rodičmi navzájom, ktoré neposkytujú dieťaťu len vzory správania
a interakcií, ale akékoľvek nerušenie týchto vzťahov vyvolávajú u dieťaťa strach zo
straty zázemia, ktorý má vplyv aj na energoinformačnú sieť organizmu, kde bývajú
často disbalancie. Rovnako sú dôležité tieto prvé vzťahy aj s prarodičmi a celého mat‑
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rimoniálneho prostredia medzi sebou. Tu sú relevantné údaje o vzťahoch rodičov,
prípadne iných (náhradných) vychovávateľov, ich ochorení, vzťahov medzi sebou aj
k pacientovi Dôležité sú aj vzťahy medzi súrodencami. Spravidla po narodení druhé‑
ho súrodenca môže vzniknúť rivalitný vzťah medzi súrodencami, ktorí ho vnímajú
ako boj o rodičovskú priazeň a veľmi citlivo v tomto zmysle vnímajú akúkoľvek v ich
ponímaní „nespravodlivosť“ rodičov. Aj v tomto období života platí, že „myšlienka
spadá do kategórie informácií rovnako, ako napr. informácia o umiestnení vodíko‑
vých mostíkov“. To znamená, že tieto informácie, ovplyvňujúce energoinformačnú
sieť organizmu sa ukladajú do systému a môžu ovplyvňovať aj reakcie a kondíciu
systému v dospelom živote. Rovnako môžu byť pokračovaním aj prenatálnych a pe‑
rinatálnych už zafixovaných informácií a predispozícií napr. úzkosti. Prejavy v jed‑
notlivých meridiánoch nemajú samozrejme len psychickú, ale aj odozvu vo všetkých
rovinách organizmu. V tomto období sa zakladajú základné stravovacie návyky, or‑
ganizmus prechádza od laktácie do režimu normálnej stravy, čo tiež môže byť zdro‑
jom disbalancií, pretrvávajúch aj po celý život. Preto je dôležité toto obdobie anam‑
nesticky preskúmať pokiaľ máme na to možnosti. Je to obdobie prvých skúseností,
myšlienok, prvého sebauvedomovania a skúsenosti. Naše myšlienky ovplyvňujú
kvalitu nášho života a zdravia v každom jeho období a na všetkých úrovniach. Veľmi
dôležitý je aj ranný psychomotorický vývoj a to nie iba z aspektu základných vývo‑
jových motorických prejavov ako je sedenie, státie chôdza a podobne a ich časové re‑
lácie v rannom vývoji, ale aj celková motorická aktivita a jej koordinácia. Napríklad
diskrétne ale aj zjavné prejavy motorickej „neohrabanosti“, nevyhranenosť laterali‑
zácie (praváctvo versus ľaváctvo), či iné prejavy syndrómu skríženej laterality ako sú
napr. poruchy koncentrácie pozornosti patriace k prejavom ľahkej mozgovej disfunk‑
cie, rovnako ako prejavy ADHD či ADD môžu výrazne ovplyvniť vývoj osobnosti, pri‑
čom klinické prejavy sú dôsledkom ovplyvnenia energoinformačnej siete organizmu.
Dôležité sú aj údaje o prekonaných ochoreniach, ich priebehu a liečbe, ope‑
ráciách a úrazoch, vrátane aktívnych jaziev, či iných následkov a prípadných tráum
a najmä časových aj iných relevantných súvislostí všetkých týchto udalostí. Hodno‑
tíme aj adaptabilitu na predškolské zariadenia a školu, školský prospech, uplatnenie
v kolektíve detí, traumatické zážitky a množstvo ďalších relevantných faktorov, ako
sú stravovacie návyky, stresy, vzťahy a ďalšie skutočnosti, ktoré nie je možné taxa‑
tívne vymenovať a často vyplývajú aj priebežne z interview s pacientom. V dospelom
veku sú tiež dôležité – okrem prekonaných chorôb – partnerské a širšia matrimoni‑
álne vzťahy, ich úspešnosť, prípadné debaklové vzťahy a emocionálne a sociálne ako
aj spirituálne rezídua z nich vyplývajúce. Sledujeme aj spokojnosť s profesionálnym
uplatnením, vlastnou sexuálnou aj životnou rolou, pôvodnými predstavami o uspo‑
riadaní si života a realitou etc.
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Mimoriadne dôležitým faktorom je spirituálne nastavenie pacienta a vý‑
voj tohto nastavenia. Tu sú dôležité postoje pacienta k jeho životným udalostiam a ich
hodnotenie, hodnotová hierarchia, vnímanie zmyslu života a v týchto intenciách aj
vlastnej perspektívy, etické postoje vrátane transcendentných súvislostí, existencia či
neexistencia transcendentného „pevného bodu“. Táto oblasť anamnézy je súce kľúčo‑
vá, ale aj veľmi chúlostivá a treba k nej pristupovať mimoriadne citlivo, lebo nie kaž‑
dý pacient si uvedomuje spirituálny a transcendentný rozmer svojej osobnosti najmä
pod vplyvom karteziánsko-pozitivistickej výchovy a tiež aj s tým súvisiacich spolo‑
čenských postojov a pod. U časti pacientov veľmi rýchle poznáme, že táto oblasť je pre
nich „terra incognita“, často vytesňovaná alebo aspoň marginalizovaná a že nema‑
jú žiadne spirituálne ukotvenie. Pri preberaní tejto časti anamnézy dostávame často
celkom bizarné odpovede, v ktorých sa za spirituálne nastavenie považuje kultúrne
či iné nastavenie pacienta. Toto je ale tiež jeden z kľúčových faktorov celkovej osob‑
nostnej štruktúry, ktorá ma často celkom zásadný význam v postojoch aj nastavení
pacienta. Napriek tomu sa tejto téme venujeme veľmi citlivo a len pokiaľ má pacient
v tejto oblasti o preberanie témy záujem, lebo už samotný jeho postoj je determinova‑
ný jeho spirituálnym nastavením.
Na záver tejto časti vyšetrenia analyzujeme životný príbeh pacienta jednak
vo vzťahu k rozvoju porúch a chorôb pacienta a jednak vo vzťahu k jeho osobnostnej
štruktúre, ktorá predstavuje konceptuálny priestor jeho JA a – ak máme použiť aj ter‑
minológiu akupunktúry – jeho vertikalizácie, teda poznania a múdrosti, čo sú pojmy
predstavujúce podstatne diferencovanejšej entity ako v zásade karteziánsky pojem
vedomosť, ktorý preferuje súčasná veda vrátane medicíny. Vedomosť, či vedomosti
môžu byť pritom integrálnou súčasťou múdrosti a poznania, ale netvoria jeho condi‑
tio sine qua non. Múdrosť a poznanie nenastupujú automaticky. spolu s vedomosťa‑
mi, ale vyžadujú aj určitý stupeň vyzretia osobnosti, k čomu je treba čas, skúsenosť
a otvorenosť. Keďže filozofickými otázkami sa zaoberáme v inej kapitole, na tomto
mieste je treba upozorniť na iné skutočnosti. Predovšetkým takto odobratá anamné‑
za, či takto vyrozprávaný životný príbeh kladie vysoké nároky aj na čas vyšetrenia,
ktorý je v modernej medicíne, žiaľ, obmedzený a ekonomizovaný, čo de facto znemož‑
ňuje kvalitný zber a analýzu údajov o pacientovi, ktoré môžu umožniť pomerne pres‑
né údaje o nositeľovi ochorenia. Pacient má v týchto intenciách byť celostným príjem‑
com terapie, lebo – ako sme to spomenuli aj na inom mieste – neliečime chorobu, ale
pacienta. Povedané jazykom akupunktúry – neriešime parciálnu poruchu energoin‑
formačnej siete, lebo vždy akákoľvek porucha ovplyvňuje celý systém vo všetkých
jeho rovinách. Preto je nutné aktívne vyhľadať všetky možné dysbalancie a súvislosti
a „doladiť“ celý systém čím vždy ovplyvníme aj parciálnu dysbalanciu. Nerešpekto‑
vanie tejto zásady vedie k redukcii pacienta na tovar, prostredníctvom ktorého je po‑
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skytovaná medicínske starostlivosť v značne determinovanom rozsahu a to je jeden
zo základných pilierov dehumanizácie medicíny. Túto skutočnosť veľmi pociťujeme
v akupunktúre, ktorá je zo svojej podstaty liečbou celého človeka, aj keď reálna prax
býva – žiaľ- často iná na úkor kvality akupunktúry. To sa však týka takmer všetkých
oblastí medicíny. Preto je v záujme medicíny a predovšetkým pacientov tento nežia‑
duci stav zmeniť a organizačne aj metodicky vytvoriť aj časový priestor na plnohod‑
notnú komunikáciu, kde anamnéza je jednou z najdôležitejších etáp základného kon‑
taktu lekára a pacienta a nadviazania vzájomnej dôvery.
Akokoľvek kvalitne a podrobne odoberieme anamnézu a budeme ju analy‑
zovať treba si uvedomiť, že nikdy nedosiahneme stopercentný výsledok, čo vyplýva
zo zákonov kvantovej mechaniky. Tieto priamo vylučujú možnosť absolútneho po‑
znania javu, lebo – obrazne povedané – nikdy nie je možné rozložiť jav na tak drobné
časti, aby sme mohli každú z nich presne sledovať. Človek, resp. naše JA je tak zložitá
a komplexná entita, ktorú nie je možné rozložiť tak, aby sme mohli zvlášť monitoro‑
vať každú komponentu tejto entity s rovnakou presnosťou a niektoré transcendentné
skutočnosti nie je možné „vedecky“, teda len na základe vedomostí, postihnúť vôbec.
Vzájomná nedeliteľnosť vzťahov a súvislostí pri ich rozmanitosti a celistvosti to vylu‑
čuje. Každý človek je neopakovateľná a jedinečná entita tak, ako je komplexná a ne‑
deliteľná energoinformačná sieť a ostatné systémy organizmu ako aj transcendentál‑
na úroveň. To znamená, že všetky naše závery majú istý stupeň pravdepodobnosti,
ktorý, aj keď je vysoký, nikdy nemôže byť absolútny. Preto je dôležité pacienta moni‑
torovať ako celok a nespoliehať sa len na určité sledované parametre, akokoľvek ob‑
jektívne boli zistené, nevystihujú absolútne celú skutočnosť a ešte navyše sa časom
a okolnosťami menia. To nie je diagnostický a terapeutický nihilizmus, naopak, je
to akceptovanie individuality každej ľudskej bytosti, ktorú v žiadnom prípade nie je
možné vnímať len mechanicky, aj keď akokoľvek podrobne. Toto poznanie však v ko‑
nečnom dôsledku znamená veľký vstup do lekárskej a medicínskej filozofie aj tech‑
nológii, ktoré sa takto majú šancu dostať na úroveň najnovších vedeckých poznatkov,
ale budú pritom rešpektovať aj transcendentnú a spirituálnu podstatu každej ľudskej
bytosti. V tomto zmysle je nutné prehodnotiť mnohé filozofické, etické, ale aj odborné
doterajšie predstavy. alternatívou je totiž len nastupujúca dehumanizácia medicíny
aj človeka s nedoziernymi katastrofálnymi dôsledkami pre celú civilizáciu.

A.3.2.1.4

Terajšie ochorenie
Terajšie ochorenie je stav, ktorý pacienta spravidla privádza k lekárovi. Je

charakterizovaný súborom symptómov či syndrómov, ktoré znamenajú pre pacien‑
ta diskomfort, bránia mu v normálnych životných aktivitách či funkciách. Klinicky
môžu predstavovať diapazón od ľahších príznakov až po bezprostredné ohrozenie
života. Môžu mať najrôznejší charakter s prevahou symptómov somatických, psy‑
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chických či zmiešaných, rozdielnu naliehavosť, pričom ich hodnotenie pacientom
a lekárom môže byť aj odlišné. Takto by sme mohli uvádzať ešte ďalšie charakteristi‑
ky vrátane napr. časových. Vždy je potrebné ich podrobne zaznamenať a vyhodnotiť.
V podstate však ide väčšinou z aspektu energoinformačného len o príslovečný vidi‑
teľný vrchol ľadovca. Klinicky sa manifestujú najvýraznejšie poruchy systému, ktoré
majú niekedy už na prvý pohľad jasné príčinné súvislosti ale nemusí to tak byť vždy.
Máme napríklad dlhoročnú skúsenosť, že bolesti kolena u žien súvisia veľmi často
s gynekologickou problematikou a k úrazom kolien u žien sa veľkou väčšinou dochá‑
dza počas menštruácie, alebo ovulácie. To je len na ilustráciu prečo je veľmi dôležitý
čo najpresnejší popis obrazu a dynamiky problémov pacienta, korelácia so životnými
a inými relevantnými udalosťami, bezprostredne sa vzťahujúcimi k vzniku terajších
ťažkostí. Samozrejme, že je potrebné hľadať súvislosti aj s predchádzajúcimi ochore‑
niami, či traumami, lebo terajšie ochorenie môže byť len ich exacerbáciou či recidí‑
vou.

A.3.2.2

Klasické vyšetrovacie techniky v akupunktúre
Tieto metódy spomenieme letmo len pre úplnosť, lebo sú dostatočne popísa‑

né v každej učebnici akupunktúry. Budeme hovoriť o tzv. neinštrumentálnych tech‑
nikách, teda o takých, ku ktorým nie je potrebná žiadna prístrojová technika.
Súčasťou vyšetrenia je aj podrobné pozorovanie pacienta podľa Tradície,
kde vyšetrujúci hodnotí tieto prejavy:
a) Hlas – hodnotí sa hlas pacienta, ktorý môže byť v základných moduláciách
silný, slabý, čistý, chrapľavý, plný a zastretý. Príklady sú v Tab. A.11.
Tab. A.11

Hodnotenie hlasu pacienta

Hlas ženy
fyziológia

čistý, vysoký

patológia

príklad: slabý vysoký

Hlas muži
fyziológia

silný, hlbší

patológia

príklad: silný, vysoký, chrápanie

Hlas deti
fyziológia

vyšší ako dospelí

patológia

príklad: nosový, zahlienený

Hlas seniori
fyziológia

slabý, chrapľavý

patológia

príklad: strata hlasu, stenanie
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b) Dýchanie, kde hodnotíme hĺbku, pravidelnosť, rytmus etc. a tiež môže byť
v základných moduláciách silné, slabé, čisté, chrapľavé, plné a zastreté. Prí‑
klady patológie sú dychová slabosť, skrátený dych, alebo vzdychanie. Patrí
sem aj astma, ktorú delíme podľa dychu na studenú (vykašliavanie hlienov)
a horúcu (hrubý dych, akoby zvuk píly). Z akupunktúrneho hľadiska rozo‑
znávame ešte spodné či genitálne, dýchanie a horné, teda. pľúcne dýchanie.
Skúsenosť hovorí, že najčastejšie je problém v oboch typoch dýchania ale
nemusí byť rovnako veľký. Z akupunktúrneho hľadiska platí, že v etiopato‑
genéze porúch dýchania môže participovať veľa meridiánov, ale vždy z hľa‑
diska meridiánov aj orgánov bude disbalancia v meridiánoch obličky (RE)
a pľúc (PU) a samozrejme aj v ich mikrosystémových projekciách.
c)

Duch Shen treba upozorniť, že napriek slovu „duch“ tento pojem nemá nič
spoločné s transcendentnom či spiritualitou, ide o označenie prejavov ži‑
vota na úrovni psychoregulatívnej. Hodnotí sa celkové nastavenie, celko‑
vý vzhľad, motorika, mimika, nálada, emocionalita na základe vizuálneho
hodnotenia alebo „vyšetrenia zrakom“.

d) Palpácia, kde sa palpačne hodnotí kvalita a tonus kože, jej vlhkosť, svalo‑
vý tonus, možno palpovať priebehy meridiánov, algické body a regióny, prí‑
padne aj mikrosystémy.
Na doplnenie tejto časti na ilustráciu uvádzame v prehľadnej tabuľke vzťah
jednotlivých elementov k rôznym javom, ktoré sa v Tradícii používajú v diagnostike.
Tab. A.12

Vzťah jednotlivých elementov k rôznym javom

Element

DREVO

OHEŇ

ZEM

KOV

VODA

energi

vietor

teplo

vlhko

sucho

chlad

povaha elementu

nepredvídateľný
pohyb

stúpanie hore na
povrch

klesanie dole,
hromadenie

vädnutie,
zosychanie

spomaľovanie,
tuhnutie

a jeho prejavy

chuť

kyslá

horká

sladká

ostrá

horká

účinky

zvieravé

vylučovacie

harmonizujúce

stimulujúce

zmäkčujúce

čchi

koncentruje

posúva smerom
dole

posilňuje

posúva smerom
dole

rozpúšťa

zvuk

krik

smiech

spev

plač

stenanie

tkanivá

väzivo a šľachy

cievy

svaly

koža

kosti, kostná dreň

pach

kyslý

spálený

nasládlý

korenistý

hnilobný

výlučky

slzy

pot

sliny

nosové sekréty

hlien

kvalita (projekcia)

nechty

farba tváre

pery

ochlpenie

vlasy

Uvedené metódy a orientačné popisy zodpovedajú Tradícii a sú intuitívne
zrozumiteľné aj pre lekárov západnej medicíny, ktorí ich niekedy aj používajú v pra‑
xi, nevedia ich však komplexne interpretovať a nie je im blízka a dostatočne zrozu‑
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miteľná terminológia. Tu je problém v tom, že sa ju takto neučili, ale to je riešiteľné
doplnením vzdelania z akupunktúry. Z pohľadu modernej akupunktúry je evidentný
však scholastický prístup. Je to dané jednak historicky a jednak veľkou úctou k uči‑
teľom, ktorá je typická pre ázijskú kultúru. Na jednej strane je veľmi užitočná, ale na
druhej strane potrebná, ale prehnaná úcta k „starým majstrom,“ robí z ich téz axió‑
my a prakticky len minimálne umožňuje korekcie vo svetle nových poznatkov. To sa
samozrejme týka aj multidisciplinárnych poznatkov. V tomto si však aj s modernou
západnou medicínou veľmi nemajú čo vyčítať, lebo – ako je už opakovane uvede‑
né – doteraz ani po prakticky jednom storočí neinkorporovala dostatočne poznatky
kvantovej mechaniky do svojej teórie a praxe. Určitá rigidita Tradície neumožňuje
akceptovať dynamické procesy vo všetkých svojich úrovniach neopakovateľnej indi‑
viduality každého pacienta, má tendenciu nález aj u individuálneho pacienta príliš
generalizovať a držať sa niektorých neudržateľných tradičných mýtov. Keďže však
skúsenosť ukazuje, že často ide o mytologizovanú zjednodušenú interpretáciu veľ‑
mi pozoruhodného a hlbokého poznania, ktoré má aj v súčasnosti stále čo povedať
a obohatiť naše poznanie, je štúdium Tradície stále skvelou investíciou. Rozvoj súčas‑
nej vedy a postupná demytologizácia a exaktné štúdium Tradície stále viac zbližuje
a vzájomne obohacuje ako tradičnú, tak aj západnú medicínu.
Vráťme sa však k našej problematike. K neinštrumentálnym klasickým
diagnostickým technikám v Tradícii patrí pulzová diagnostika, ktorá podľa drvivej
väčšiny klasikov je vrcholným diagnostickým umením, vyžadujúcim hlboké vedo‑
mosti, dlhoročné skúsenosti a veľmi citlivý hmat. Kvalitná a spoľahlivá pulzová diag‑
nostika je skutočne vyhradená majstrom, ktoré dokážu „počúvať prstami“. Štandard‑
ne sa vyšetruje na oboch rukách na artérii radialis v tzv. „cunovom okne“ v distálnej
časti predlaktia. Vyšetrujúci pokladá vedľa seba 2., 3., a 4. prst, pričom druhý prst leží
na a. radialis na úrovni processus styloideus radii, kde je prvá pozícia na oboch ru‑
kách. Ďalšie dva prsty sa kladú vedľa seba smerom k lakťu. Keď pulz hmatáme takto
na 6. pozíciách povrchne, miernym zatlačením zisťujeme hlboké pulty tiež na 6. po‑
zíciách a spolu máme dvanásť vyšetrovaných pozícii teda pre každý z dvanástych te‑
lových meridiánov jednu pozíciu. Takto teda vyšetrujeme všetkých 12 telových me‑
ridiánov naraz. Posudzuje sa sila, kvalita aj frekvencia pulzov, kde ideálne majú byť
4 pulzy na jeden nádych a výdych pacienta. Samozrejme je to technika zložitá a ná‑
ročná a jej osvojenie si vyžaduje mnohoročnú skúsenosť pod supervíziou skúseného
diagnostika a vycibrený hmat. Preto ide o síce majstrovskú techniku, ale v rutinnej
praxi málo použiteľnú, lebo jej interpretácia je značne subjektívna. Napriek tomu je
pre skúseného diagnostika veľmi cenná.
K neinštrumentálnej diagnostioke zaraďujeme aj individuálne vyšetrova‑
nie rôznych mikrosystémov, rutinne sa používa diagnostika z jazyka, auriculodiag‑
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nostika – čiže palpačné vyšetrenie mikrosystému na ušnici, alebo kórejská technika
Su‑Jok (v preklade ruka-noha), Ide vždy o vyšetrenie mikrosystémov, ktorých presný
popis je uvedený v každej učebnici akupunktúry a je pomerne známy, takže v tomto
zmysle odkazujeme na príslušnú literatúru. Veľká časť akupunkturistov sa venuje len
týmto technikám individuálne.
Eciwoo technika (alebo podľa autora Eciwoo biológia vychádzajúca z em‑
bryológie) je najnovšia z týchto techník a jej skratka v preklade znamená E – emryo
C – obsahuje (containing) I – informácia (information) W – celok (whole) O – organiz‑
mus (organism). Teda emryo obsahuje informácie o celom organizme. Ide v podstate
tiež o mikrosystémy usporiadané fraktálne, ktoré prvý popísal profesor Yingqing
Zhang sa spravidla diagnostikuje aj ošetruje obojstranne podľa citlivosti bodov na
projekcii druhej záprstnej kosti oboch rúk. Všetky mikrosystémové techniky sú z od‑
bornej literatúry známe a ich praktikovanie vyžaduje praktický odborný výcvik po
zvládnutí teoretickej prípravy.
Pre úplnosť ešte uvádzame inštrumentálne techniky akupunktúrnej diag‑
nostiky, ktoré sa prakticky na celom svete dlhodobe používajú. Je to EAV – elektro‑
akupunktura podľa dr. Volla, ktorá sa používa od polovice minulého storočia (1977).
Dr. Reinhold Voll (1909 – 1989) bol nemecký lekár, ktorý objavil ďalší systém aku‑
punktúrnych bodov na rukách a nohách zodpovedajúci jednak dvanástim telovým
meridiánom akupunktúry (možno hovoriť o ich mikrosystémovej projekcii) a ďalších
osem meridiánom, ktoré vyplývajú už z anatomických pomerov v organizme a – až
na meridián kože – majú vzťah skôr k funkciám organizmu ako k orgánom. V r. 1977
vznikol prvý prístroj na EAV.
Druhou známou metódou je Ryodoraku (dobré vodivé spojenie), ktorej auto‑
rom je MUDr. Yoshio Nakatani, PhD. Metódu predstavil v r. 1951. Bol priekopník me‑
rania elektrickej aktivity akupunktúrnych bodov. V podstate používa meracie body
zo všetkých orgánových meridiánov, aj keď ich nazýva inak. Ide o body, ktoré podľa
Nakataniho reprezentujú energiu tohto meridiánu.
Používanie oboch týchto techník vyžaduje odbornú prípravu a zaškolenie.
Obe metódy sú dostatočne známe, používané a publikované a preto ich uvádzame len
pre úplnosť.
Podrobnejšie sa budeme teraz venovať a predstavíme dve komplexné a do‑
teraz nie dostatočne známe diagnostické technológie, ktoré umožňujú skutočne kom‑
plexný prístup k akupunktúrnej diagnostike, podstatne rozširujú jej diagnostické
a terapeutické možnosti, pričom používajú všetky dostupné doterajšie techniky ako
navzájom prepojený komplexný systém. Využívajú pritom aj možnosti, vyplývajúce
z komplexného pyramídového modelu akupunktúry a prepájajú východnú aj západ‑
nú medicínu. Obe pochádzajú z nášho pracoviska a sú používané a neustále sa vyví‑
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jajú viac ako 12 rokov. Doteraz sa plne osvedčili u zhruba 6 000 našich pacientov aj
u pacientov našich žiakov.

A.3.2.2.1

Taktilný Solárov Test – TST
TST je komplexná neinštrumentálna dynamická diagnostická technológia

vyvinutá na našom pracovisku a umožňujúca komplexnú diagnostiku mikrosysté‑
mov, aktívnych jaziev, blokov, meridiánov a celkové individuálne hodnotenie okam‑
žitého stavu energoinformačnej siete organizmu aj efektu liečby.
TST vychádza z premisy, že akýkoľvek blok v energoinformačnej sieti spô‑
sobuje aj zmenu taktilnej citlivosti. To znamená, že napríklad blok v priebehu meri‑
diánu, sa prejaví nad miestom blokády zmenou taktilnej citlivosti. Táto v závislosti na
intenzite energoinformačného bloku (pozri aj príslušnú časť v kapitole o fyzike) môže
byť od veľmi diskrétnej až po výraznú v subjektívnom vnímaní pacienta. V mies‑
te blokády zistíme aj zmeny kožnej elektrickej vodivosti alebo odporu. Po ošetrení
blokády zmeny taktilnej citlivosti v danej lokalite vymiznú, čo je prejav vymiznu‑
tia bloku. Taktilná citlivosť nie je u dvoch jedincov úplne identická a preto kvantitu
zistenej poruchy je potrebné hodnotiť opatrne. Rozsah či intenzitu blokády môžeme
hodnotiť len na určitej úrovni pravdepodobnosti. Pritom platí pravidlo, že čím skúse‑
nejší diagnostik, tým, presnejší odhad. Z klinického pohľadu však je treba blok ošetriť
a úspešnosť je vtedy, keď je blokáda odstránená, čo znamená, že rozdiel taktilnej cit‑
livosti vymizne. Treba pri hodnotení zhľadniť fakt, že na jednom centimetri štvor‑
covom kože je v priemere 200 algických a 25 dotykových receptorov. Okrem toho je
tam v priemere aj 13 chladových a dva tepelné receptory ale to sú len priemerné úda‑
je, ktorý nie sú na každom miesta organizmu úplne rovnaké a tým tiež modifikujú
aj lokálnu taktilnú citlivosť. Dlhoročná skúsenosť s TST potvrdzuje, že tieto diferen‑
cie sú klinicky zanedbateľné a rozhodujúca je technika vyšetrenia. Vyšetrenie TST
je možno robiť štetičkou, ktoru ľahko prechádzame po vyšetrovaných miestach, tiež
možno použiť špeciálnu sondu (Obr. A.28), alebo iný analogický nástroj. V praxi sa
osvedčili rôzne hrúbky štetca – najlepšie kozmetického – podľa veľkosti vyšetrované‑
ho mikrosystému. Na niektorých mikrosystémoch, alebo priebehoch najmä šlacho‑
vosvalových meridiánov je treba použiť tlak prstom, alebo prípadne iným spôsobom.
Veľmi zaujímavá je skúsenosť, že ak vyšetrujúci prechádza rukou napr. nad vyšet‑
rovaným meridiánom, časť pacientov tento bezkontaktný pohyb vníma ako taktilný
vnem, niekedy veľmi intenzívne a to aj bez súčasnej vizuálnej kontroly, pričom vie
veľmi spoľahlivo identifikovať aj jeho zmeny. To znamená, že vnem nie je vyvoláva‑
ný, ani potenciovaný vizuálne. Aj keď ide len o malú časť pacientov možno suponovať
aj iné ako mechanické podráždenie či kontakt. Na tejto interakcii zjavne participujú
energoinformačné procesy, ktoré sú síce univerzálne, to znamená, že túto schopnosť
má potencionálne každý organizmus, ale nie každý je schopný ju aj reálne subjektív‑
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ne vnímať. To samozrejme neznamená, že tento proces v organizme, ktorý ho nie je
schopný subjektívne vnímať, neprebieha. Je to rovnaké, ako so všetkými procesmi,
prebiehajúcimi v organizme, ktoré subjektívne vôbec nevnímame. Túto schopnosť je
však u niektorých ľudí možné natrénovať. Taktilné vyšetrenie vždy treba robiť tak,
aby podmienky pre spoľahlivý vnem a jeho rozlišovanie boli čo najoptimálnejšie. Dl‑
horočná skúsenosť ukazuje, že v praxi to nie je až tak veľký problém a u absolútnej
väčšiny pacientov je toto vyšetrenie bezproblémové.

Obr. A.28

Špeciálna akupunktúrna sonda
Už v predchádzajúcom texte sme spomenuli niekoľko mikrosystémov

(Su‑Jok, ECIWOO, auriculárny mikrosystém), okrem ktorých existuje ešte veľa iných
mikrosystémov organizmu. Doteraz uvedené mikrosystémy predstavujú resp. em‑
piricky sa etablovali ako samostatné diagnostické techniky a takto sú akceptované
prakticky na celom svete. V TST diagnostike používame ešte ďalšie mikrosystémy,
ktoré môžeme podľa ich charakteru rozdeliť na homunkulárne, krížové, kruhové, ho‑
rizontálne, vertikálne a rotačné. Už na prvý pohľad je jasné, že súvisia aj s modelmi
v akupunktúre. Na tej istej časti organizmu existujú resp. sa projekujú všetky podoby
mikrosystémov súčasne a je na vyšetrujúcom (pozorovateľovi), ktorý si vyberie. Ty‑
picky homunkulárne mikrosystémy sú Su‑Jok, ECIVOO a auriculárny mikrosystém,
lebo sa na nich projekuje organizmus ako homunculus. Takúto projekciu majú aj etá‑
žové mikrosystémy v TST bez ohľadu na to, z ktorého systému vychádzajú pôvodne,
vyšetrujú sa na rukách aj nohách, ale aj na trupe, či hlave (Obr. A.29). Môžu sa však
projekovať aj na iné časti povrchu tela (teda na rôzne etáže, kde ich priraďujeme aj
k projekcii elementu na celú časť tela (napr. na končatinách. Tu majú špecifický výz‑
nam pri komplexnej diagnostike, ako budeme ilustrovať v ďalšom texte. Krížové mik‑
rosystémy sú projekciou krížového pentagramu na časť povrchu tela, ale dnes sa už
používajú málo napr. na tvári, alebo na povrchu prsníka (tu je to pôvodná, ale dnes
už obsolentná lokalizácia mamo-elektroakugrafického vyšetrenia (MEAG). Kruhové,
vertikálne či horizontálne mikrosystémy sú zase projekciou klasického pentagramu
či hexagramu (projekcia šiestich energií analogická ako 5 elementov v pentagrame).
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V pôvodnom variante TST boli vhodné pri vyšetrovaní perigenitálneho, perianál‑
neho, periokulárneho mikrosystému, či kruhových mikrosystémov na trupe. a ďal‑
ších kruhových či vertikálnych alebo horizontálnych projekcií. Tieto mprojekcie či
mikrosystémy zohrali veľmi dôležitú rolu pri vývoji TST metodiky až do zavedenia
pyramídového modelu a výrazne spresnili diagnostiku, umožňovali mnoho variá‑
cií terapeutických postupov, a umožňovali aj vývoj elektroakugrafických variácií
diagnostiky. TST test už v tejto podobe za svojej viac ako 25‑ročnej doterajšej histórii
znamenal, pre tých, ktorí ho používali a používajú po zaškolení a výcviku v našich
kurzoch, podstatné zefektívnenie a výrazné zvýšenie možností a najmä účinnosti
a objektivizácie diagnostiky a liečby v akupunktúre. Všetky spomenuté mikrosysté‑
my (ktoré nemožno taxatívne vymenovať lebo sa stále zisťujú ďalšie a ďalšie) sú staci‑
onárne, to znamená, že ich štruktúra sa nemení. Mení sa len kvalita ich jednotlivých
pozícií v závislosti od stavu pacienta a mení sa v čase ako súčasť dynamiky energoin‑
formačného systému organizmu, alebo napr. po terapeutickej intervencii.

Obr. A.29

Etážové mikrosystémy v TST
S poznaním celého systému pa‑kua a pyramídového modelu akupunktúry

sme začali používať aj dynamické rotačné mikrosystémy. Sú to mikrosystémy založe‑
né na pa‑kua. Dynamické a rotačné sú preto, lebo cyklus pa‑kua (pozri príslušnú ka‑
pitolu) rotuje a je dynamický. Projekcia na povrchu organizmu je projekciou pa‑kua
univerzál a nie projekciou jednotlivých pa‑kua. Tú jednotlivú projekciu si vyberá
vyšetrujúci podľa svojho rozhodnutia. V prvej diagnostickej rovine vyberá meridi‑
án pa‑kua Fu‑shi, ako ideálneho rovnovážneho stavu, ktorý je referenčný. Má však
potenciál aj ďalších meridiánov všetkých štyroch pa‑kua podľa toho do akého zreťa‑
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zenia patrí. To je dôležité diferenciálne diagnosticky pri analýze ostatných nálezov
vo vzťahu k zreťazeniu do ktorého potenciálne postihnutý meridián patrí. Rotačné
a homunkulárne mikrosystémy sú v TST jedným z kľúčových diagnostických vodí‑
tok. Rovnako je dôležitý aj stav komplexných meridiánov, kde sa taktilne zisťuje naj‑
väčšia disbalancia a určuje nám celkový energetický status organizmu (CES), lebo
ten sa prejavuje dominantne práve na meridiánoch, ktoré majú regulačnú funkciu.
V TST označí vyšetrovaná osoba najneprirodzenejší taktilný vnem. Stav týchto re‑
gulačných meridiánových párov fyziologicky prakticky nikdy nemôže byť úplne
vyrovnaný, lebo organizmus je dynamická a disipatívna štruktúra. CES lokalizuje
aktuálne miesto maximálnej energoinformačnej dysbalancie, ktoré je vždy na kardi‑
nálnom bode takéhoto meridiánu. Pri vyšetrení celkového energetického statusu sa
porovnávajui taktilné vnemy na kardiálnych bodoch všetkých ôsmych komplexných
meridiánov na oboch stranách tela. Ak všetky zistené disbalancie na meridiánoch
v celkovom náleze TST nie sú súčasťou jedného zreťazenia (yang alebo yin zreťaze‑
nia) je potrebné stanoviť aj CES‑1, teda najväčšiu disbalanciu na druhom zreťazení, čo
je v podstate druhé kľúčové diagnostické kritérium.
V tejto fáze popisu rozmanitých mikrosystémov organizmu a ich ďalších
možných fraktálnych priemetov používaných v TST technológii sa pozrime, čo je
princípom a špecifickou charakteristikou tejto diagnostiky, ktorou sa líši od ostat‑
ných diagnostických metód a technológii. Predovšetkým monitoruje organizmus ako
celok nielen prostredníctvom meridiánov, vybranej skupiny mikrosystémov ale ich
aj vzájomne komparuje a vyhodnocuje. Celkový počet mikrosystémov organizmu nie
je známy a ani nemôže byť, lebo mikrosystémy sú základnou komponentou energo‑
informačného systému, majú viac rovín aj pri rovnakej lokalizácii a samozrejme sa
vždy môžu identifikovať nové. Samozrejme, že ak to klinický obraz, alebo iné okol‑
nosti vyžadujú, tak u jednotlivých pacientov, alebo pre potreby výskumu je potreb‑
né vyšetriť aj ďalšie mikrosystémy, ktoré pomôžu diagnostickému procesu. Spoločný
základ každého vyšetrenia ale predstavuje určitý súbor základných zložiek ener‑
goinformačnej siete organizmu, čo môže a musí byť predmetom vývoja TST. Všetky
mikrosystémy ani technicky u jedného pacienta nie je možné a ani potrebné vyšetriť
jednak z časových a jednak z diagnostických dôvodov. Nie je to možné ani preto, že
počet identifikovaných mikrosystémov použiteľných klinicky nie je zatiaľ konečný.
Preto v TST zjednocujeme terminológiu a pre klinickú potrebu na základe skúsenos‑
tí spravidla postačuje základný balík na všeobecné diagnostické hodnotenie. Tento
postup má tú výhodu, že jednotlivé nálezy sú porovnateľné a v tomto zmysle aj hod‑
notiteľné u súborov pacientov napr. štatisticky. Možno teda TST charakterizovať tak,
že je to komplexná neinštrumentálna dynamická diagnostická technika umožňujúca
diagnostiku mikrosystémov, aktívnych jaziev, blokov, meridiánov a celkové hodnote‑
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nie okamžitého stavu energoinformačného systému organizmu aj efektu liečby. Sa‑
mozrejme, že k zvládnutiu tejto techniky, ktorá je použiteľná nielen v akupunktúre,
ale aj v rehabilitácii či výskume je treba absolvovať kontaktné školenie a praktický
výcvik a na tomto mieste je možná len podrobnejšia teoretická a metodická informá‑
cia na úvod. Aj u tejto techniky platí, že čím skúsenejší diagnostik, tým presnejšia
bude diagnóza.
Na ilustráciu jednej z možností a prednosti TST možno uviesť takýto jed‑
noduchý príklad. Veľmi častým problémom predovšetkým u žien sú napr. bolesti na
mediálnej strane kolena. Pri základnom vyšetrené môžeme zistiť, na ktorých meri‑
diánoch v bolestivej časti je blokáda a lokalizovať ju a samozrejme aj overiť efekt te‑
rapeutickej intervencie. Z Obr. A.29 je zrejmé, že jednotlivé elementy resp. energie
týchto elementov sa projekujú na ramenách (stehnách), predlaktiach (predkoleniach)
či rukách (nohách) končatín. Samozrejme, že pri homunculárnych mikrosystémoch
na týchto miestach (napr. ECIWOO) budú na všetkých týchto mikrosystémoch tak‑
tilne identifikované projekcie tohto kolena. Ak ale najvýraznejší nález bude na ho‑
muncule v projekcii VODY, je to známky že tento problém súvisí s elementom VODA
a veľmi pravdepodobne s gynekologickou problematikou, čo je pomerne zďaleka naj‑
častejší nález. Je dôležité týtmo smerom sa zamerať aj pri anamnestickom rozbore
príčin, ale nález TST je kľúčovým diagnostickým faktorom. Ak tomuto zodpovedá aj
pozitívny nález napr. na perigenitálnom mikrosystéme (RPGM) možno diagnostiku
ďalej potvrdiť a upresniť. Takéto možnosti aj diferenciálne-diagnostického použitia
nálezu TST sú v celom diagnostickom spektre.
Tento jednoduchý príklad ilustruje jednak niektoré možnosti TST ale aj ne‑
dostatočnosť hodnotenia len jedného mikrosystému (napr. pri použití len auriculo‑
diagnostiky, či napr. ECIWOO, alebo diagnostiku z jazyka). Komplexná diagnostika
TST, celkové zhodnotenie anamnestických údajov a analýza stavu pacienta posky‑
tuje dostatok podkladov pre získanie relevantného akupunktúrneho diagnostického
záveru. Od tohto záveru sa odvíja aj akupunktúrna terapia cielená, nie na základe
všeobecne odporúčaných bodov („kuchárky“), ale na základe špeciálnej a prísne in‑
dividuálnej komplexnej diagnostiky, umožňujúcej cielenú individuálnu efektívnu te‑
rapiu.

A.3.2.3

Elektroakugrafia (EAG)

A.3.2.3.1

Historické poznámky
Elektroakugrafia (ďalej len EAG) je nami vyvinutá originálna inštrumentál‑

na diagnostická metóda, ktorej prvá verzia vznikla v r. 1998. Medzi inštrumentálne
diagnostické metódy ju zaraďujeme preto, lebo je to prístrojová diagnostika založená
na nameraných dátach, ktoré sa diagnosticky vyhodnocujú. Jej jadro tvorí Solárova
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metóda, čo je originálna metóda diagnostického vyhodnocovania získaných para‑
metrov pomenovaná podľa jej autora, ktorú popíšeme v ďalšom texte. Z historického
hľadiska prvé SW a HW vybavenie pre použitie tejto metódy skonštruoval Ing. Robert
Truben so spolupracovníkmi, druhú podstatne modernizovanú verziu umožňujúcu
aj mamoelektroakugrafické vyšetrenie (MEAG) skonštruoval Ing. Pavol Šperka so
svojim kolektívom. Žiaľ, z ekonomických dôvodov sa nepodarilo zabezpečiť sériovú
výrobu tohto zariadenia a tak po dovŕšení životnosti HW vybavenia nebolo možné
v tejto práci ďalej pokračovať. Veľmi úspešné klinické výsledky tejto éry sa prejavili
najmä v roku 2011, keď v rámci dizertačnej práce autora[A35] bola preukázaná 100 %
mamoelektroakugrafická identifikácia elektrodiagnostických nálezov na prsníkoch
u onkologických pacientiek v komparácii so štandardnými metódami mamologickej
diagnostiky. MEAG popritom identifikovala aj poruchy navyše, ktoré mohli byť po‑
tenciálnym zdrojom ďalších komplikácii v neskoršom období. Táto diagnostika ne‑
bola prekonaná dodnes, pričom mala potenciál identifikácie aj etiopatogenetických
faktorov ochorenia, bola neinvazívna, netoxická, nebolestivá a okrem fyzického ne‑
pokoja pacienta, ktorý mohol poškodiť zariadenie, nemala žiadne kontraindikácie
a obmedzenia. To isté platilo aj pre štandardnú počítačovú EAG. K vývoju tejto tech‑
nológie nás inšpirovala potreba univerzálnej, maximálne objektívnej, dynamickej
a širokospektrálnej diagnostiky predovšetkým v akupunktúre s potenciou jej ďalšie‑
ho sústavného vývoja, variability aj špecifikácie, aké dnes existujúce v akupunktúre
používané inštrumentálne diagnostické technológie nemajú.
Bohužiaľ, elektroakugrafický prístroj zostal len v štádiu dnes už nefunkč‑
ných prototypov, keďže nie je záujem o jeho sériovú výrobu a širšie uplatnenie. Na‑
priek tomu bolo veľmi povzbudivé spoznanie veľkého diagnostického potenciálu
elektroakugrafie. Preto sme pokračovali v štúdiu ďalších možností využitia vyhod‑
nocovacieho potenciálu tejto metódy pri manuálnom snímaní dát, aj keď s podstat‑
nými obmedzeniami, ktoré zjednodušený spôsob snímania dát predstavuje. Pôvodná
počítačová elektroakugrafia dostatočne nastavila štandard aj pre takýto jednoduchší
a technicky menej dokonalý typ získavania dát pre ich vyhodnocovanie vhodný pre
bežnú klinickú prax.

A.3.2.3.2

Teoretické východiská EAG
Systém aktívnych bodov a meridiánov má v organizme nezastupiteľnú

informačnú, energetickú a regulačnú úlohu. Pôsobenie čchi v jej rôznych formách
v rámci tohto systému má svoje mnohé zákonitosti a jeho poruchy sa prejavujú na
celkovej kondícii a stave organizmu nielen vo svojej pôvodnej energeticko-informač‑
nej rovine, ale vo všetkých materiálnych úrovniach, teda aj v rovine psycho-regu‑
latívnej a biochemicko-morfologickej. Samozrejme, že tieto tri roviny nie je možné
striktne oddeľovať a takéto delenie má predovšetkým didaktický význam. Systema‑
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tické štúdium systému aktívnych bodov a meridiánov ukázalo, že je plne kompati‑
bilný so zákonitosťami súčasnej západnej vedy za predpokladu, že správne poro‑
zumieme jeho „kódovaniu“ a symbolike. To aj v intenciách fyzikálnych poznatkov
potvrdzuje oprávnenosť predpokladu, že diagnostikou tohto systému môžeme získať
obraz o stave organizmu. Bežná klinická prax vyžaduje diagnostiku, ktorá je inštru‑
mentalizovaná a umožňuje reprodukovateľné zisťovanie kvalitatívnych aj kvantita‑
tívnych ukazovateľov tak, aby ich bolo možné dokumentovať v chorobopise pacienta.
Ďalšou požiadavkou pre klinickú aj experimentálnu prax je porovnateľnosť výsled‑
kov, ktoré boli získané na rozličných pracoviskách.
Všetky tieto požiadavky bolo možné začať napĺňať až vtedy, keď boli preu‑
kázané elektrické vlastnosti aktívnych bodov a meridiánov a začalo sa s elektrodiag‑
nostickými metódami v akupunktúre. Všetky používané diagnostické metódy sú
v podstate založené na meraní elektrického odporu resp. impedancie v príslušnom
aktívnom bode, lebo tieto fyzikálne parametre sa menia v závislosti na aktuálnom
stave aktívneho bodu. Elektroakugrafia (EAG) meria hodnoty absolútnej impedancie
všetkých vyšetrovaných bodov prakticky súčasne a kontinuálne vo zvolenom časo‑
vom intervale, pričom na meranie sa používajú meracie sondy. Takto získané hodno‑
ty sa zobrazujú graficky v poradí cirkadiánneho rytmu, pričom ich spojnica vytvára
krivku. Krivka je len grafickou interpretáciou spojníc nameraných hodnôt a vyjadru‑
je len vzťahy medzi nimi. Nie je reálnym zobrazením kontinua nameraných hodnôt.
Absolútne namerané hodnoty, ktoré sú z najrôznejších dôvodov vždy do istej miery
premenlivé, prakticky relevantne neovplyvňujú pomerové vzťahy kriviek a možnosť
ich vyhodnotenia. Pritom práve vzájomné vzťahy nameraných hodnôt sú rozhodujú‑
ce pre diagnostiku.
Systém aktívnych bodov a meridiánov obsahuje v sebe množstvo informá‑
cií o aktuálnom stave celého organizmu, problémom však bolo nájsť vhodný kľúč, na
základe ktorého by bolo možné informácie vyhodnotiť. Pri jeho hľadaní bolo treba
rešpektovať poznatky a zákony klasickej akupunktúry. Do tejto kategórie patrí napr.
pravidlo o cirkadiánnom biorytme toku čchi v jednotlivých meridiánoch a ďalšie
biorytmologické pravidlá či poznatky. Orgánové meridiány sú párové a za fyziologic‑
kých okolností by tok energie v oboch vetvách toho istého meridiánu mal mať rov‑
nakú tendenciu. Metodické princípy vyšetrenia a vyhodnotenia nálezov sú popísané
v nasledujúcej kapitole.

A.3.2.3.3

Solárova metóda
Základnú metódu – kľúč k hodnoteniu nameraných parametrov, na ktorej

je založená počítačová elektroakugrafia, sme nazvali podľa jej autora. Merané body
musia byť snímané na všetkých orgánových meridiánoch a na ich oboch vetvách pri
jednom type resp. režime EAG, aby bolo možné vyhodnocovať charakteristiky jednot‑
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livých takto získaných kriviek. Pod pojmom „režim EAG “ sa rozumie meranie urče‑
ných bodov jedného typu (napr. bodov ťing, bodov biorytmu ap.) z každého orgáno‑
vého meridiánu po jednom na pravej aj ľavej vetve tohto meridiánu (spolu 24 bodov).
Namerané hodnoty sa graficky znázorňujú v sekvencii zodpovedajúcej
klasickým orgánovým hodinám zvlášť pre ľavú aj pravú vetvu meridiánu. Tieto me‑
rania sú vykonávané v reálnom čase, pričom sa súčasne vypočítava tiež priemerná
hodnota pre obe strany jedného meridiánu.
Ak máme hodnotiť krivky, ktoré získame pri EAG, je pri ich konštrukcii ne‑
vyhnutné rešpektovať biorytmologické zákony v systéme meridiánov, teda sekvencia
meridiánov musí zodpovedať týmto zákonom. Tendencie spojníc nameraných hodnôt
(krivky) sú relevantné len vtedy, ak rešpektujú prechod z meridiánu do meridiánu
v sekvencii cirkadiánneho rytmu, vyjadrujú reálnu situáciu v organizme a majú zá‑
sadný význam pre diagnostické hodnotenie. Spojnice nameraných hodnôt vytvárajú
zvlášť krivky pre ľavú stranu a pre pravú stranu meridiánového systému, lebo vzá‑
jomný vzťah týchto kriviek má zásadný diagnostický význam. Tzv. priemerná krivka
nevychádza z reálne nameraných hodnôt, ale je vypočítaná z priemeru hodnôt na‑
meraných na pravej a ľavej strane v rovnakých bodoch v reálnom čase. Reálny čas
znamená, že v čase platnosti nefyziologického tzv. letného času je nutné pri hodnote‑
ní brať do úvahy fyziologický, t. j. skutočný, solárny čas.
Keďže za normálnych okolností musia mať spojnice nameraných hodnôt
v príslušných bodoch (krivky EAG) na oboch vetvách meridiánov rovnakú tenden‑
ciu, ich kríženie je prejavom kvalitatívnej poruchy meridiánu. Krivky EAG vyjadru‑
jú dynamiku tok čchi v systéme meridiánov. Za normálnych okolností nemôže byť
tendencia tohto pohybu rozdielna na pravej a ľavej strane tela, teda nemôže hodnota
v jednom meridiáne na jednej strane tela stúpať a na druhej strane tela v tom istom
meridiáne klesať. Ak takýto stav nastane, je to znak patológie v príslušnom meridiá‑
ne. Táto patológia nemusí mať charakter kvantitatívny. Ide o kvalitatívnu zmenu, vy‑
jadrenú v stranovej diskrepancii meridiánu. Graficky sa to prejavuje protichodnými
tendenciami pravostrannej a ľavostrannej krivky v EAG poli príslušného meridiánu
resp. ich krížením. (Na EAG v priestore napr. medzi CO a IT sa takto prejavuje poru‑
cha v meridiáne CO a tak analogicky to platí pre všetky meridiány). Jednoznačným
znakom patológie je kríženie, protichodné tendencie sa hodnotia relatívne podľa cha‑
rakteru protichodnosti kriviek. Protichodná tendencia znamená, že čchi má v tom is‑
tom meridiáne na rôznych miestach a v tom istom čase rozdielnu dynamiku. Stupeň
závažnosti poruchy sa hodnotí podľa uhla kríženia kriviek pravej a ľavej strany.
Základným kritériom pre vyhodnocovanie kvantitatívnych porúch kriv‑
ky EAG je priemer nameraných hodnôt v rámci jedného režimu EAG. Vypočítava sa
spriemerovaním všetkých 24 nameraných bodov (12 na každej strane).
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Výraznejšie odchýlky od tejto krivky pri rovnakej východiskovej tendencii
na oboch vetvách jedného meridiánu sa považujú za kvantitatívnu poruchu prísluš‑
ného meridiánu. Stupeň závažnosti je daný vzdialenosťou meraného bodu od prieme‑
ru celého režimu.
V hierarchii porúch je najzávažnejšie zmiešaná porucha kvalitatívna
a kvantitatívna,ktorá predstavuje najvýraznejšiu disbalanciu v meridiáne, nasleduje
kvalitatívna porucha a relatívne menej významné ako kvalitatívna je kvantitatívna
porucha. V intenciách komplexnej diagnostiky však treba všetky poruchy hodnotiť
individuálne vo vzťahu ku klinike.

A.3.2.3.4

Benefity elektroakugrafie
Elektroakugrafia aj v tejto podstatne redukovanej forme, ktorú je len ťaž‑

ko možno porovnávať s pôvodnou počítačovou elektroakugrafiou a jej diagnostic‑
kým potenciálom má svoje nesporné benefity v porovnaní s inými inštrumentálny‑
mi diagnostickými technikami používanými vo svete. Je to výsledkom tých prvkov
a skúseností, ktoré bolo možné do nej implementovať v rámci jej technických možnos‑
tí práve z pôvodnej počítačovej elektroakugrafie.
Veľkou prednosťou elektroakugrafie v porovnaní s inými inštrumentál‑
nymi diagnostickými metódami je jej nezávislosť na absolútnych nameraných hod‑
notách čím sa eliminuje problém napr. pri potivosti kože, kde sa v dôsledku vlhkos‑
ti a tým aj zvýšenej vodivosti menia merané elektrické hodnoty. Elektroakugrafia
vychádza z vzájomných pomerov jednotlivých nameraných hodnôt a preto celkový
charakter grafu sa zmenenou vodivosťou kože nemení a za každých okolností zobra‑
zuje stav a vzájomné pomery meridiánov.
Ďalším významným benefitom je variabilita režimov EAG, ktorú je možné
ľubovoľne nastaviť podľa klinickej potreby. To o. i. umožňuje aj komparáciu jednotli‑
vých režimov EAG a tým aj podstatne rozšíriť možnosti komplexnej analýzy výsled‑
kov EAG vyšetrenia.
Podľa našich klinických skúseností je možné kombináciou režimov EAG
približne určiť aj časovú lokaliozáciu zistených porúch, čo je veľmi podstatné
pri hodnotení dynamiky porúch aj vo vzťahu k TST či napr. dotazníkovej metódy
MKBD‑S, ktorá bude bližšie charakterizovaná v nasledujúcej kapitole.
Vyhodnocovanie elektroakugrafického záznamu vyžaduje teoretickú prí‑
pravu aj skúsenosť. Aj tu platí to, čo v TST – čím skúsenejší diagnostik, tým viac doká‑
že EAG vyšetrenie diagnosticky zhodnotiť.
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A.3.2.4

Modifikovaný dotazník Korngold-Beinfieldovej MKBD‑S

(Solárová, Zlatica; Solár, Gustáv; Solár, Juraj)
Akupunktúrny dotazník patrí k nástrojom neinštrumentálnej akupunktúr‑
nej diagnostiky a dopĺňa akupunktúrnu diagnostiku tým, že spája v sebe okruh so‑
matických a psychických informácií, ktoré dostávame od pacienta a ktoré pomáhajú
terapeutom rozšíriť možnosti diferenciálnej diagnostiky.
Autori pôvodného dotazmíka manželia doktor Korngold a pani Beinfieldo‑
vá v knihe „Medzi nebom a zemou“[A2],[A3], uvádzajú aj otázky z ich akupunktúrneho do‑
tazníka, ktoré sme prevzali a upravili ich pre populáciu na Slovensku v prvej fáze pre
klinické overenie dotazníka na našom pracovisku.
Prvý kontakt s autormi sme nadviazali v roku 2011, kedy sme pomocou už
modifikovaného akupunktúrneho dotazníka sledovali jeho možnosti uplatnenia pri
onkologických ochoreniach prsníka u žien[A47].
Vyšetrovacie techniky v akupunktúre, inštrumentálne a neinštrumentál‑
ne zobrazujú parametre celkových zmien u pacienta bez toho, aby ich rozlíšili na
primárne psychickú a somatickú časť. Napriek tomu, že ide o nedeliteľnú entitu, je
z etiopatogenetických, diagnostických aj terapeutických dôvodov potrebné tieto fak‑
tory vyšpecifikovať, čo umožňuje práve tento akupunktúrny dotazník. Táto metóda
zisťuje informácie o somatických a psychosociálnych vplyvoch a prostredí človeka.
Dotazník rieši primárne dve roviny. Prvá rovina je forma sebahodnotenia
sociologických, psychoregulatívnych a somatických kritérií: Respondent svojimi od‑
poveďami vypovedá o sociologickej, psychoregulatívnej a somatickej rovine a hod‑
notí svoj aktuálny somatický stav a zároveň vypovedá o aktuálnych preferovaných
vlastnostiach, psychických a sociálnych postojoch. Ako príklad možno uviesť seba‑
hodnotenie typu „aký som“, „akým chcem byť“.
Získavanie údajov pre hromadné štatistické spracovanie je v tomto prípa‑
de chápané len ako parciálne, ale dominujúcou časťou zostáva individuálne vnímanie
a hodnotenie respondenta.
Štatistické spracovanie údajov v tomto rámci hovorí o spoločných trendoch
a nemožno ich vyhodnocovať v kategóriách jednoznačných. Aj tu platí axióma kvan‑
tovej mechaniky o nemožnosti dosiahnutia absolútneho poznania, ale len poznania
s určitým – aj keď niekedy vysokým – stupňom pravdepodobnosti. Tomuto zodpovedá
aj dotazník, ktorý je z pohľadu tradičného sociologického vnímania dotazníka netra‑
dičný. Multidimenzionalita skúmania komplexnej skutočností vyžaduje presné for‑
mulovanie konkrétneho cieľa.
Rozvoj inovatívnych diagnostických a terapeutických metód v komplexnej
akupunktúrnej diagnostike je bazálnym predpokladom zefektívnenia následnej tera‑
peutickej intervencie na všetkých materiálnych úrovniach, ale v konečnom dôsledku
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nepriamo aj na úrovni transcendentnej, ktorá je tiež súčasťou nedeliteľnej komplex‑
nej entity.

A.3.2.4.1

Štruktúra dotazníka
Spoločným menovateľom pri formulácii otázok v dotazníku je zadefinova‑

nie piatich typov osobnosti človeka podľa prevládajúceho temperamentu vo fyzio‑
logických a patologických prejavoch v rovine psychoregulatívnej. Takisto obsahuje
otázky, ktoré sú priradené piatim typom osobnosti človeka v rovine somatickej, ktoré
sú zamerané na možnú somatickú patológiu.

OHEŇ

dotazník

psychika
somatika

ZEM

DREVO

komplex
VODA

Obr. A.30

KOV

Štruktúra dotazníka
Dotazník obsahuje 200 otázok formulovaných tak, aby vystihli psychoregu‑

latívne a somatické charakteristiky jednotlivých typov. K otázkam je priradená na‑
sledovná 4‑bodová hodnotiace škála. (jednoznačná odpoveď – +3 body, čiastočná – +1,
nejasná odpoveď – 0, záporná odpoveď – ‒2,) Po vyplnení dotazníka sa sčítajú kladné
a záporné odpovede v každej skupine otázok, čím sa získa celkový súčet bodov pre
jednotlivé elementy a ich rozdelenie do psychoregulatívnej a somatickej roviny. Ná‑
sledne sú tieto hodnoty nanesené do kruhového pentagramu.
Otázkami na somatické a psychické charakteristiky zisťujeme:
• diskrepanciu medzi prejavmi jedného energoinformačného stavu – elementu,
• jeho vzťah k ostatným na somatickej a psychoregulatívnej rovine,
• diskrepanciu medzi prejavmi jedného a toho istého elementu v somatickej
a psychoregulatívnej rovine,
• kvalitatívne a kvantitatívne vzťahy medzi elementmi navzájom v rovine soma‑
tickej a psychoregulatívnej

A.3.2.4.2

Vyhodnocovanie dotazníka
Vyhodnocovanie dotazníka bolo predmetom dizertačnej práce autorky[A47].

Pre konzistenciu textu uvádzame časť tejto práce.
— 132 —

Kapitola A

Pri našej modifikácii vyhodnocovania dotazníku sme vychádzali z faktu,
že dotazník je validizovaný a preto sme metodiku bodového hodnotenia jednotlivých
elementov nemenili. Používame škálové otázky s hodnotiacou škálou, kde respondent
vyjadruje svoj postoj k objektu na hodnotiacej škále výberom zo stupnice 1 – 6 nasle‑
dovne: ‒2 nie, ‒1 skôr nie, 0 neviem, +1 skôr áno, +2 áno, +3 preskočiť otázku.
Škálovanie neurčuje kvantitu hodnotenia, teda v zmysle škály 1 až 6, ale
kvalitu hodnotenia v zmysle áno, skôr áno, skôr nie a nie, pričom respondent má
možnosť neposudzovať kvalitu, ak sa necíti dostatočne schopný ju posúdiť odpoveďou
neviem. Odpovede môžeme jednoducho kvantifikovať a následne štatisticky analyzo‑
vať.

A.3.2.4.3

Definícia jednotlivých typov vzťahov v dotazníku
Na rozdiel od bežne zadefinovaných vzťahov v klasickom kruhovom pen‑

tagrame umožňuje modifikácia dotazníka definovanie aj ďalších vzájomných vzťa‑
hov v pentagrame, ktoré sú pre hodnotenie záverov nevyhnutné.
Ak by kvantitatívne platila cirkulácia v pentagrame v smere hodinových
ručičiek, potom by numericky neexistoval rovnovážny stav medzi elementmi, preto‑
že na mechanickú cirkuláciu je potrebný spád. To znamená, že najväčšiu číselnú hod‑
notu by musel mať OHEŇ a tá by klesala v poradí ZEM, KOV, VODA, DREVO a následný
„okruh“ by už nebol možný, pretože numerická hodnota Ohňa by bola podstatne vyš‑
šia ako Dreva a numerický by nebolo možné pokračovať v ďalšom „kole“ pentagramu.
To je ďalší dôkaz toho, že predstava o mechanickom „toku“ čchi nezodpovedá nielen
súčasným poznatkom kvantovej mechaniky, ale nedá sa vyjadriť ani jednoduchým
spádom a sú nutné dodatočné úpravy (Obr. A.31), ktoré sme použili v modifikácii do‑
tazníka. Dynamiku pentagramu nie je možné numericky vyjadriť takým jednodu‑
chým spôsobom, preto bolo nevyhnutné postulovať ďalšie kritériá, ktoré by umožňo‑
vali aj numericky vyhodnocovať dotazník. Z výpočtov vyplynuli ďalšie vzťahy, ktoré
umožňujú reálne vyhodnocovanie dotazníka. Následne popíšeme jednotlivé charak‑
teristiky, ktoré vyplývajú zo vzájomných vzťahov elementov v jednotlivých diagnos‑
tických stavoch.
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Obr. A.31

Predstava o mechanickom „toku“ čchi

Harmonický vzťah
• medzi piatimi elementmi vzniká vtedy, keď každý element v module má rovna‑
kú hodnotu 0. Jednotky sú uvedené v percentiloch (deciloch).
Maximálne disbalančné rozpätie elementu
• maximálny rozdiel v skóre v jednom elemente pri porovnávaní somatické‑
ho a psychoregulatívneho modulu. Maximálne rozpätie elementu je +4 až ‒4.
Jednotky sú uvedené v percentiloch. kde hodnota +4 vyjadruje maximálne stotožnenie sa s charakteristikami daného elementu a hodnota ‒ 4 vyjadruje maxi‑
málne nestotožnenie sa s charakteristikami daného elementu.
Príklad: element Zem má najväščiu disbalanciu oproti ostatným elementom
v rovine psychoregulatívnej a somatickej (Obr. A.32).

0

0
+3

0

0

0

0

Disbalančné rozpätie: +3,
psychoregulatívna rovina

Obr. A.32

‒2

0

0

Disbalančné rozpätie: ‒2,
somatická rovina

Disbalančné rozpätie

Tlak – (T)
• vektor medzi dvoma elementmi A a B v cykle zrodu a kontroly v pentagrame,
pre ktorý platí: A ≠ B. Tlak vyjadruje nerovnovážny stav jedného elementu vo
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vzťahu k druhému. Tento vplyv môže mať charakter hyperkompozičný a de‑
kompozičný. Ide o poruchu, ktorá narušuje harmóniu v systéme.
Ak ide tlak v cykle zrodu alebo proti cyklu zrodu (po obvode pentagramu),
ide o poruchu prevažne typu YANG. Ak ide tlak v smere, alebo proti smeru kontro‑
ly (vo vnútri pentagramu), ide o poruchu prevažne typu YIN. (pozn. aj podľa kritérií
TČM).
Tlak hyperkompozičný – (TH)
• vektor medzi dvoma elementmi A a B v cykle zrodu a kontroly v pentagra‑
me, pre ktorý platí A > B. Má „fyziologický“ smer, ale kvantitatívny spád nie je
v norme. V širšom slova zmysle môžeme hovoriť o kvantitatívnom type po
ruchy.
Tlak dekompozičný – (TD)
• vektor medzi dvoma elementmi A a B v cykle zrodu a kontroly v pentagrame,
pre ktorý platí A < B. Pôsobí proti smeru hodinových ručičiek a ide o vzťah ponižo‑
vania, deštrukcie a podobne, a ide o kvalitatívny typ poruchy (napr.: A = DRE‑
VO, B = OHEŇ).
Maximálny hyperkompozičný a dekompozičný tlak
• najväčšie rozpätie poruchy, či už v hyperkompozičnom, alebo dekompozičnom
smere.
Element Iniciačný – (EI)
• prvý element v triplete elementov, ktorý iniciuje tvorbu algoritmu.
Vektory pôsobenia iniciačného elementu na vrcholový a prechodový ele‑
ment nás primárne informujú o kvalitatívnej, alebo kvantitatívnej poruche vo vrcho‑
lovom elemente. Vytvára vektory s Vrcholovým a Prechodovým elementom.
Element Vrcholový – (EV)
• druhý (stredový) element v triplete elementov. ktorý určuje charakter algo‑
ritmu. Algoritmus primárne determinuje disbalanciu vo Vrcholovom elemente.
Vektory pôsobenia Vrcholového elementu na iniciačný a prechodový ele‑
ment nesú informáciu o kvalitatívnej. alebo kvantitatívnej poruche v danom elemen‑
te. Vytvára vektory medzi Iniciačným a Prechodový elementom.
Element Prechodový – (EP)
• tretí (terminálny) element v triplete elementov, ktorý uzatvára algoritmus. Vek‑
tory pôsobenia prechodového elementu na iniciačný a vrcholový element nás pri‑
márne informujú o kvalitatívnej, alebo kvantitatívnej poruche vo vrcholovom
elemente. Informuje nás o kvalitativnej, alebo kvantitatívnej poruche. Vytvára
vektory s vrcholovým a iniciačným elementom.
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Iniciačný 1

Iniciačný 1

+4

0

Vrcholový 2

‒1

0

0

‒3

‒1

0

Prechodový 3

0

Algorytmus turbulentný HYPERkompozičný
A = iniciačný prvok
B = vrcholový prvok
C = prechodový prvok

Obr. A.33

Vrcholový 2

‒2

Prechodový 3

Algorytmus turbulentný DEkompozičný
A = iniciačný prvok
B = vrcholový prvok
C = prechodový prvok

Turbulentný algorytmus

Algoritmus – (A)
• vektory pôsobenia medzi troma po sebe idúcimi elementmi v cykle rodenia,
kde prvý element v poradí sa nazýva iniciačný (I) druhý v poradí vrcholový (V)
a tretí v poradí prechodový (P), pre ktorý platí I ≠ V ≠ P. Podľa vektorov pôsobenia
medzi týmito elementmi zisťujeme o aký typ poruchy sa jedná.
Algoritmus hyperkompozičný čistý – (AHČ)
• vektory medzi troma po sebe idúcimi elementmi v cykle rodenia I V P, pre ktorý
platí I > V > P. Ide o kvantitatívny typ poruchy.
Algoritmus dekompozičný čistý (ADČ)
• vektor medzi troma po sebe idúcimi elementmi v cykle rodenia I V P, pre ktorý
platí I < V < P. Ide o kvalitatívny typ poruchy.
Algoritmus hyperkompozičný turbulentný – (AHT)
• vektor medzi troma po sebe idúcimi elementmi v cykle rodenia I V P, pre ktorý
platí:
–– I < V > P, P < I
–– I > V > P, P > I
–– I > V < P, P < I
Ide o kvalitatívny typ poruchy.
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Iniciačný 1

Iniciačný 1

+4

0

Vrcholový 2

‒1

0

0

+3

‒1

0

Prechodový 3

0

Algorytmus turbulentný HYPERkompozičný
v Zemi, Oheň: +4 červená, Zem: ‒1 žltá, Kov:
+3 modrá

Obr. A.34

Vrcholový 2

+2

Prechodový 3

Algorytmus turbulentný DEkompozičný
v Zemi, Oheň: 0 červená, Zem: ‒1 žltá, Kov:
+2 modrá

Turbulentný algorytmus v Zemi

Algoritmus dekompozičný turbulentný (ADT)
• vektor medzi troma po sebe idúcimi elementmi v cykle rodenia I V P pre ktorý
platí:
–– I < V > P, P > I
–– I > V < P, P > I
–– I < V < P, P < I
Ide o kvalitatívny typ poruchy.
OHEŇ
0

DREVO
0

VODA
+2

Obr. A.35

ZEM
‒1

×

KOV
‒2

Príklad 1 vzťahov v pentagrame

Legenda:
–– červené vektory – tlak dekompozičný,
–– zelené vektory – tlak hyperkompozičný.
–– čierny vektor – harmonický vzťah
–– VODA – KOV – maximálny dekompozičný tlak
–– VODA – OHEŇ, VODA – DREVO – maximálny hyperkompozičný tlak
–– ZEM (I) – KOV (V) – VODA (P) – dekompozičný algoritmus turbulentný
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–– OHEŇ (I) – ZEM (V) – KOV (P) – hyperkompozičný algoritmus čistý
–– VODA – oranžový kruh – maximálne disbalančné rozpätie
OHEŇ
+1

DREVO
0

×

VODA
+2

Obr. A.36

ZEM
+4

KOV
+3

Príklad 2 vzťahov v pentagrame

Legenda:
–– VODA (I) – DREVO (V) – OHEŇ (P) – hyperkompozičný algoritmus turbu
lentný
–– ZEM (I) – KOV (V) – VODA (P) – hyperkompozičný algoritmus čistý
–– KOV (I) – VODA (V) – DREVO (P) – hyperkompozičný algoritmus čistý
–– DREVO (I) – OHEŇ (V) – ZEM (P) – dekompozičný algoritmus čistý
–– OHEŇ (I) – ZEM (V) – KOV (P) – dekompozičný algoritmus turbulentný
Dotazník poukazuje na vzťahy, ktoré sú nad rámec interpretácie vzťahov
v pentagrame v TČM. Vzťahy z výsledkov v modifikovanom dotazníku sú kompatibil‑
né s výstupmi elektroakugrafie, čo umožňuje komparáciu výsledku dotazníka s EAG.

A.3.2.4.4

Typológia osobnosti a patologické vzorce v diagnostike
a hodnotení dotazníkom
Ako príklad možno spomenúť že moderné západné typológie zahŕňajú oso‑

bitne psychologické typy – ako Jungova typológia a somatické typy – Kretchmerova
typológia, ktoré však nemajú spoločného menovateľa v hodnotení.
Podľa pôvodnej Hippokratovej terminológie by bola možná kategorizácia,
lebo jeho analógie telesných štiav a temperamentu sú podobné s typológiou piatich
elementov.
Typológia, ktorú predstavujeme, zahŕňa ontologické a teleologické princípy,
ako aj patologické vzorce. Účely úspešnej typológie sú dvojaké.
Po prvé, mala by mať prognostickú silu: pomáhať nám v našej schopnosti
robiť všeobecné vyhlásenia o skupinách a jednotlivcoch, ktoré predpovedajú funkč‑
né aj adaptívne trendy (prínos pre organizmus a jeho vývoj), ako aj nefunkčné a ma‑
ladaptivne (poškodenia organizmu a jeho vývoja). Po druhé, mala by nám umožniť
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opísať skupiny jednotlivcov a do určitej miery vysvetliť povahu ich formatívneho
procesu.
Základné charakteristiky piatich typov sú zakomponované ako vo formulá‑
cii otázok, tak i vo vyhodnocovacom procese, kde hodnotia psychologické a somatické
prejavy funkčných a patologických stavov jednotlivca.
Hlavná typológia odvodená z týchto princípov umožňuje zmysluplné zo‑
všeobecnenie somatických a psychologických prejavov jednotlivcov a skupín bez ig‑
norovania ich zložitosti a rozmanitosti.

A.3.2.4.5

Typológia osobnosti z pohľadu súčasného poznania
Táto typológia platí nielen pre dotazníkovú diagnostiku, ale je štandardná

aj v TČM a je teda použiteľná v každom type akupunktúrnej diagnostiky a je akcepto‑
vateľná i pre západnú medicínu. Uvedená typológia platí ako pre psychoregulatívnu
rovinu (hodnotenie psyché), tak i somatickú rovinu (hodnotenie sómy) vzťahujúcu sa
na orgánovú patológiu podľa meridiánov.
A.3.2.4.5.1

Drevo

Normálna fyziologická charakteristika
K fyziologickej typológii Dreva môžeme zaradiť aj motiváciu a snahu po
zmene napr. iniciovanie určitej činnosti, snahu o odstránenie nespravodlivosti, o do‑
siahnutí úspechu a pod. Takto kontrolovaná emócia má pozitívny význam a najšir‑
šom zmysle slova môžeme hovoriť o dynamizujúcej emócii. Podľa našich klinických
skúseností možno sem zaradiť aj schopnosť preniknutia do problematiky a získava‑
nie nadhľadu a dynamiky. V kontrolovanej emócii tohto typu je včlenené aj hodno‑
tenie zmyslu a intenzity tejto aktivity. Ako príklad uvádzame vzostup energie, ktorý
môže a nemusí byť kontrolovaný a je iniciátorom všetkých dejov. Možne sem zaradiť
napr. motivačné ladenie, predštartovné ladenie športovca, ale aj iniciujúce naladenie
vedca, výskumníka i akékoľvek naladenie pred konkrétnym výkonom.
Charakteristika patológie
Náhla erupcia hnevu, ktorá prudko vzplanie a rýchle odznieva s veľkou
dynamikou. Hnev svojím dynamickým nábojom pôsobí síce silne deštrukčne, ale
pomerne rýchle sa vyčerpá a doznie. Jeho fyziologickou funkciu je emočne „nabíjať“
rýchle a dynamické aktivity vyžadujúce krátkodobú vysokú aktivitu. Hnev charak‑
teristiky typu Yin má podstatne nižšiu dynamiku a intenzitu, ale zato dlhodobé pô‑
sobenie. Ako škodlivina pôsobí dlhodobo, systematickejšie a najpriliehavejší je vý‑
raz „mrzutosť“. Nedostatok emócie hnevu ako „fyziologickej“ zložky emocionálneho
spektra vedie k narušeniu harmónie nedostatku dynamiky, strate motivácie a aj ta‑
kýto emocionálny stav pôsobí ako škodlivina a z hľadiska pôsobenia môže byť závaž‑
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nejší. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že každá emócia, presahujúca rámec dyna‑
mickej rovnováhy má potenciál pôsobiť ako škodlivina.
Ak sa takáto emocionálna aktivita, nabitá značným energetickým a infor‑
mačným potenciálom, vymkne spod kontroly a „vybuchne“, správa sa rovnako ako
veterná smršť a jednoznačne dominuje jej ničivý a deštrukčný potenciál. Na úrovni
psychickej sa táto symptomatika prejavuje ako problémy so sebaovládaním a prud‑
kosťou, problémy so spoluprácou s druhými, byť za každú cenu prvý, výnimočný, je‑
dinec sa javí ako domýšľavý, konfliktný, tyranský, posadnutý niečím, nesústredený,
má nutkavé tendencie, citovú nestálosť a pod.
Pri disharmonickom vzorci vzniká rad somatických ťažkostí, uvedieme nie‑
ktoré napr.: dyspepsia, nausea, nafukovanie, bolesti a praskanie kolien pri pohybe do
drepu, bolesti hlavy, migrény, sexuálne poruchy, bolestivá menštruácia typu kŕčov,
vysoký tlak, tvárová neuralgia, PMS, problémy so zrakom a pod. Škodlivina emócie
hnev primárne postihuje funkčné okruhy: žlčníka, pečene, kože, Vollove meridiány
tuku (AD) a kože (CU), žlč, slzy a zrak.
A.3.2.4.5.2

Oheň

Normálna fyziologická charakteristika
K fyziológii typu Oheň patrí vitalita, schopnosť vyjadrovať otvorene svoje
city a pocity voči svojmu okoliu, dobrá komunikačná schopnosť, nadšenie, stotožne‑
nie sa s prírodou, emóciami druhých ľudí, filtrovanie informácii. Emócia radosti je
energia, ktorá má skôr charakter odmeny. Pôsobí motivujúco, často je vyhľadávaná
a môžeme hovoriť o motivačnej emócii, v istom zmysle motivuje k tomu, aby sa táto
emócia udržiavala. Radosť dosahujeme pri naplnení nejakého cieľa.
Charakteristika patológie
Na úrovni psychickej sa táto symptomatika prejavuje u jedinca napr.: úz‑
kosťou, nervozitou, niekedy až posadnutosťou. Jedinec býva panikár, mlčanlivý, ale‑
bo naopak zhovorčivý, má sklon k nadmernému užívaniu psychofarmák, neschop‑
nosť prejavovať otvorene svoje emócie, žiť v cudzích pocitoch a podobne.
Prebytok radosti pôsobí vyčerpávajúco a rušivo na celkovú harmóniu emó‑
cií. Náhly prebytok radosti môže viesť k zablokovaniu dôležitých pochodov v orga‑
nizme. Náhle sú úmrtia na športových podujatiach medzi divákmi, kde dochádza ku
zlyhaniu srdca a obehu, pod vplyvom náhleho prívalu radosti. Ide tu prudkú, veľmi
intenzívnu a krátkodobú emóciu, ktorá vedie k oslabeniu a možnej demotivácii orga‑
nizmu. Takáto radosť totiž stráca dynamiku a blokuje normálnu dynamiku emócií.
Radosť pôsobí ako škodlivina ak je v prebytku, a v nedostatku, ktorú si niekedy mýli‑
me s depresiou, ale v podstate ide o inhibujúcu apatiu a nezáujem o dianie, čo naru‑
šuje dynamiku emócií a spúšťa deštrukčné procesy.
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Pri disharmonickom vzorci vzniká rad somatických ťažkostí, napr.: časté
a hojné potenie, zápaly rôzneho druhu (močových ciest, gynekologické), ktoré môžu
viesť k tvorbe cýst, pľúcna hypertenzia, afty na jazyku, opary, suché a bolestivé ekzé‑
my, poruchy krvného tlaku a obehu. Primárne škodlivina postihuje funkčné okruhy
OHŇA (srdca, tenkého čreva, trojitého ohrievača a obehu kardiovaskulárny, endo‑
krinný systém).
A.3.2.4.5.3

Zem

Normálna fyziologická charakteristika
V najširšom zmysle slova môžeme hovoriť o stabilizujúcej emócii. Pojem
ustarostenosť v západnom ponímaní nemá celkom jednoznačný hodnotiaci náboj
a jeho výklad nie jednoznačne pozitívny, alebo negatívny. Fyziologický zmysel emó‑
cie je charakterizovaný ako stabilizujúci a zabezpečujúci rovnováhu emocionality.
K fyziologickým charakteristikám patrí napríklad: snaha angažovať sa v aktivitách,
byť žiadaný, zodpovedný, pozorný, úslužný, snažiť sa o súlad, družnosť, vernosť, bez‑
pečie a predvídavosť.
Charakteristika patológie
K psychologickým prejavom ťažkostí možno priradiť: zasahovanie jedinca
do záležitostí iných ľudí, neustále zariaďovanie, manipulovanie, neochota odstupu,
nechať veciam voľný priebeh, alebo naopak, obscesie a pochybnosti o sebe, ťažkopád‑
nosť, fokalizácia na problém. Je spojená s obavou o budúcnosť, silnou potrebou pocitu
bezpečia, istoty a kontroly situácie. Deformovaný vzorec na psychosociálnej úrovni
majú aj pacienti s príznakmi rakovinového ochorenia: strata vlastnej identity, nechať
sa manipulovať, nedostatok pevnosti a ráznosti, prílišná poddajnosť, nevedieť pove‑
dať nie.
Pri disharmonickom vzorci vzniká rad somatických problémov: metabolic‑
ká, svalová a lymfatická dysfunkcia, opuchy dolných končatín, kĺbov cysty na vaječ‑
níkoch, problémy v krížovej časti chrbtice, silné menštruačné krvácanie, plynatosť,
zápcha alebo hnačky, nechuť k jedlu.
Škodlivina emócie ustarostenosti primárne postihuje funkčné okruhy ža‑
lúdka, sleziny a pankreasu, Vollove meridiány – meridián fibróznej degenerávie (FI)
meridián kĺbovej degenerácie (AR), trávenie, glycidový metabolizmus, energia, svaly,
kĺby, väzivo, hlieny.
A.3.2.4.5.4

Kov

Normálna fyziologická charakteristika
V najširšom zmysle slova môžeme hovoriť o regulačnej emócii. Fyziologický
význam a pozitívny zmysel tejto emócie spočíva v určitom pochopení ohraničenos‑
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ti vlastných možností, hľadaniu zmyslu vecí, blokovania prebytočnej aktivity, čím sa
udržuje emocionálna harmónia. Emócia smútku v tomto ponímaní reguluje zbytočné
aktivity, ktoré majú tendenciu k prebytku príjmu veľkého množstva informácií. Fy‑
ziologický zmysel tejto emócie je predovšetkým bilančný a zrejúci. Vedie ku hľadaniu
vysvetlení vo vyšších dimenziách, vedie k rozvíjaniu duchovnej sféry a pochopeniu
prirodzenej participácie človeka na kozmickom a spirituálnom celku. Takto pojatá
emócia smútku vedie k dozrievaniu v najširšom zmysle slova. Okrem týchto charak‑
teristík patria do nej aj snaha o disciplínu, štruktúry a definície, uznáva vlastný úsu‑
dok, autoritu, uznáva cnosti, snaha o racionálny, zásadový a usporiadaný život, vyso‑
ká náročnosť k sebe aj okoliu.
Charakteristika patológie
Pri disharmonickom vzorci vzniká rad somatických problémov napr.: zápa‑
ly kĺbov, kože, hrubého čreva, pľúc, močovej trubice, bronchitída, teploty bez potenia,
ekzémy, celková zatuhnutosť, vytváranie cýst, zadržovanie telesných výlučkov, ťažké
zbavovanie sa toxicity, hromadenie a vytváranie nádorov, vznik zatvrdlín.
Na psychologickej úrovni sa disharmónia môže prejavovať nasledovne:
úzkostlivé dbanie na poriadok, alebo opačne nedbajúci na poriadok, puntičkár pre‑
hnane dbajúci na maličkosti, lipnutie na normách, perfektné sociálne prispôsobenie,
neschopnosť vzoprieť sa tesným, strnulým prísnym pravidlám, ktoré bránia v seba‑
realizácii, ľahko prepadne do pochybností, či predpojatosti, otupenie zmyslového
a emočného vnímania. Vnútorné odhodlanie je nahradené spoliehaním sa na vonkaj‑
šie zábrany, pocit sklamania a zármutok.
Škodlivina emócie smútku primárne postihuje funkčné okruhy pľúc,
hrubého čreva. (dýchací systém, črevné funkcie, čuch) Oboje participujú na detoxiká‑
cii organizmu. Ďalej sem patria Vollove meridiány lymfy (LY) a alergie (AL).
A.3.2.4.5.5

Voda

Normálna fyziologická charakteristika
Vo svojom fyziologickom zmysle má strach má ochrannú funkciu. Nedovoľu‑
je neúnosné riziko a tak ako smútok vedie pochopeniu ohraničenosti, tak strach vy‑
plýva z pochopenia konečnosti. Tvorí protiváhu rozptyľujúcej a motivujúcej radosti,
ako maximálne koncentrujúca a zahustená ochrana. Pokiaľ strach neprekročí svoje
„fyziologické“ hranice a intenzitu nijako nenarušuje emocionálnu harmóniu, naopak
podieľa sa na jej udržiavaní. K fyziologickej typológii patrí aj výrečnosť, inteligencia
a introspekcia, samostatnosť v jednaní, bystrosť, kritičnosť a sklon veci skúmať, sna‑
ha o poznanie a pochopenie.
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Charakteristika patológie
Na psychologickej úrovni sa nerovnováha prejavuje v podobe neschopnosti
prejaviť sa citovo, nedostatku taktu, neochote odpúšťať iným a sebe, hypochondrické
prejavy, znížená vitalita, neochota prejaviť svoje city. Ako škodlivina pôsobí tiež ne‑
dostatok strachu, ktorý môže spôsobiť priame ohrozenie života a vyvoláva niekedy
prejavy relatívneho prebytku emócie radosti.
Pri disharmonickom vzorci môže dôjsť k somatickým prejavom príznakom
ako napr.: bolesti v krížovej oblasti, výhrez medzistavcovej platničky, gynekologické
a andrologické zápaly, vznik cýst rôzneho druhu, tumory prostaty, maternice, vaječ‑
níkov a močového mechúra, nadmerné libido či impotencia, neplodnosť, vertebro‑
génne ochorenia, tinnitus, poruchy CNS a pod. Škodlivina emócie strachu primárne
postihuje funkčné okruhy močového mechúra (VU), obličiek (RE), Vollove meridiány
nervovej degenerácie (NE) a orgánovej degenerácie (OR), uropoetický systém, sexuali‑
tu, CNS.

A.3.2.4.6

Škodliviny
Klasická čínska filozofia rozoznáva dva druhy škodlivín – vonkajšie a vnú‑

torné. Vo všeobecnosti možno povedať, že pod pojmom vonkajšie škodliviny rozumie
negatívny vplyv klimatických prejavov a pod pojmov vnútorné škodliviny rozumie
patologický stav emócií. Tieto škodliviny sú priamo spojené s princípmi piatich ele‑
mentov. Jednotlivé škodliviny, tak ako ich uvádzame ďalej sú síce priraďované k jed‑
notlivým ročným obdobiam, napr. horúčosť k letu, chlad k zime a pod. kedy je ich
pôsobenie najväčšie ale každá zo škodlivín môže pôsobiť v ktoromkoľvek ročnom ob‑
dobí a ich účinok sa môže kombinovať.
Poznanie tejto problematiky je nevyhnutným predpokladom kvalitnej kom‑
plexnej analýzy každého akupunktúrneho nálezu.
A.3.2.4.6.1

Vonkajšie škodliviny – klimatické

Podľa tradičnej čínskej filozofie rozlišujeme päť typov počasia, ktoré pat‑
ria k piatim elementom a piatim ročným obdobiam. Za normálnych okolností kaž‑
dá z týchto klimatických charakteristík patrí k jednému elementu a ako taká je jeho
energiou a charakteristikou, ale nie škodlivinou. Za normálnych okolností je pre kaž‑
dé ročné obdobie typická určitá klimatická charakteristika, ktorá je súčasne energiou
toho elementu, ktorý v príslušnom ročnom období dominuje. Ak má táto klimatická
charakteristika primerané kvalitatívne a kvantitatívne parametre je vnímaná pozi‑
tívne, a nie ako škodlivina. Až keď sa tieto charakteristiky stanú nadmernými, alebo
extrémnymi, stávajú sa škodlivinou.
Pôsobenie klímy v patologickom zmysle slova teda škodlivé pôsobenie kli‑
matických faktorov patrí do skupiny tzv. vonkajších škodlivín, lebo pôsobia a vstu‑
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pujú do organizmu zvonka a v tomto zmysle aj vnútorné faktory pomenované pod‑
ľa klimatických škodlivín, napr. vnútorný chlad, horúčosť, vietor a pod. patria podľa
tradičnej filozofie do kategórie vonkajších škodlivín[A22],[A23].
A.3.2.4.6.2

Vnútorné škodliviny – poruchy emócií

Vnútorné škodliviny sú podľa tradičnej čínskej filozofie poruchy emócií,
ktoré sú rovnako priraďované k jednotlivým energoinformačným stavom – elemen‑
tom.
Z etikoterapie vieme, že každý symptóm je vlastne „zmaterializovaným“
problémom nevyriešeným na vyššej úrovni[A8]–[A10],[A24]. Každá aktivita je doprevádza‑
ná a spúšťaná a ovplyvňovaná emóciami. Tieto emócie sa generujú a prejavujú vo
vnútri na psychoregulatívnej úrovni a „bez emočnej fázy“ prakticky aktivita nee‑
xistuje. Emócie sú najvnútornejším prejavom psychoregulatívnej roviny a primárne
ovplyvňujú aj ostatné pochody v organizme napr. aj metabolizmus. Je preto logické,
že majú nielen stimulačný, motivačný a riadiaci vplyv na organizmus, ale aj pri pa‑
tologickom usporiadaní aj škodlivý vplyv. Ochrana pred škodlivým pôsobením emó‑
cií je podstatne zložitejšia, ako ochrana pred klimatickými vplyvmi pričom emócie
sa vyznačujú veľkou variabilitou a silou pôsobenia a preto sú z hľadiska škodlivos‑
ti podstatne závažnejšie ako škodliviny vonkajšie a sú aj ťažšie identifikovateľné.
V modernej západnej medicíne sú často označované všeobecným, pomerne vágnym
názvom stres, alebo stresové faktory, kým v tradičnej filozofii sú chápané sofistiko‑
vanejšie a tvoria samozrejmú implicitnú zložku nielen organizmu, ale aj jeho fyzioló‑
gie a patológie. Súčasná doba prináša veľké nároky na emocionalitu a preto využitie
poznatkov tradičnej filozofii aj v tejto oblasti má zásadný význam pre diagnostiku
a terapiu všeobecne. Tradičná filozofia chápe organizmus komplexne a emócie pat‑
ria k elementom nedeliteľne rovnako ako všetky ostatné faktory (chute, vône, ročné
obdobia, farby…). Päť emócií je za fyziologických okolností vo vzájomnej dynamickej
rovnováhe a narušenie tejto rovnováhy vedie k patologickým prejavom.

A.3.2.4.7

Záver
Naše doterajšie 15‑ročné skúsenosti s akupunktúrnym dotazníkom

MKBD‑S ukazujú, že ak pacient subjektívne hodnotí svoj aktuálny stav, prevládajú
skôr poruchy somatické. Nemožno jednoznačne vylúčiť ani fakt, že ide už o vnímanie
somatizovaných disbalancií organizmu.
Pri hodnotení výsledkov z dotazníka hodnotené vzťahy majú rôznu kvali‑
tu a hovoria o súvislostiach, ktoré sa podieľajú na aktuálnom obraze u konkrétneho
pacienta, jeho somatickej, psychoregulatívnej roviny a taktiež, ako pacient pôsobí na‑
vonok. Dá sa zistiť, či je skôr problém pacienta v rovine somatickej, alebo psychoregu‑
latívnej.
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Získané výstupy z dotazníka umožňujú porovnávanie s inými používaný‑
mi prístrojovými a TST diagnostickými postupmi a následne zvyšujú možnosť väčšej
objektivizácii v rámci akupunktúrnej diagnostiky. Možno povedať, že získavame viac
nielen kvantitatívnych, ale predovšetkým kvalitatívnych výstupov, ktoré majú výz‑
nam pri celkovom hodnotení pacienta a dávajú nám podrobnejší a kvalitatívne bo‑
hatší obraz.

A.4

Poznámky k terapii akupunktúrou

(Solár, Gustáv; Solárová, Zlatica; Solár, Juraj)
Napriek tomu, že akupunktúrna terapia nie je predmetom týchto kapitol,
lebo patrí do učebnice, považujeme za nutné uviesť niektoré poznámky v súvislosti
s terapiou. Tieto poznámky sú užitočné aj pre potreby multidisciplinárnej spolupráce
aj pre lepšie pochopenie vzťahov a súvislostí.
Po dlhoročných skúsenostiach s farmakopunktúrou sme prišli k záveru,
ktorý je empiricky už niekoľko rokov u nás potvrdený, že najvhodnejšou terapiou sa
javí farmakopunktúra s aplikáciou fyziologického roztoku (solutio natrii chlorati).
Táto terapia podľa našich skúsenosti má nasledovné prednosti:
• Je fyziologická a absolútne bezpečná, keďže fyziologický roztok nemá žiadne
kontraindikácie
• Vzhľadom na to, že nie je nutné vyvolať pocit de‑či (de‑qi), teda typický pocit pri
správnej aplikácii akupunktúrnej ihly. Fyziologický roztok nie je potrebné apli‑
kovať do hĺbky priamo, lebo si „nájde cestu“ sám z povrchovej lokalizácie bodu
mechanizmami energoinformačnej siete organizmu
• To umožňuje prakticky bezpečnú aplikáciu aj u tzv. „nebezpečných bodov“
z dôvodov ich lokalizácie
• Aplikácia fyziologického roztoku do bodu, meridiánu každého druhu, mikro‑
systému či akejkoľvek zložky energoinformačnej siete organizmu, vytvára mik‑
rooedem, teda typickú fyziologickú reakciu na silný vonkajší podnet a umožňu‑
je uplatnenie elektro- fyziologických procesov.
• Nie je nutné ponechávať ihlu v mieste vpichu určitý čas, lebo „vodná gulička“
plní funkciu „vodnej ihličky“.
• Organizmus si sám reguluje potrebnú dĺžku stimulácie podľa aktuálnej energo‑
informačnej situácie v organizme.
• Aplikácia je možná kontinuálne do akejkoľvek lokalizácie bez nutnosti poloho‑
vania pacienta pri aplikácii klasických ihiel napr. v prednej a zadnej časti tela.
• Kontrola objektívnej úspešnosti intervencie je možná technikou TST prakticky
okamžite.
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• Subjektívne pocity z efektu terapie môže pacient reflektovať prakticky po kaž‑
dom vpichu, čo spolu s TST kontrolou umožňuje priame zapojenie pacienta do
terapie.
• Terapia fyziologickým roztokom je podľa našich skúseností účinnejšia, časove
menej náročná a menej traumatizujúca pre pacienta.
Pravidlá terapie sú určené diagnostikou a terapeutickou metodikou. Samo‑
zrejme, že aj aplikácia klasickej akupunktúry a ďalších techník (napr. magnetopunk‑
túry, laseropunktúry, fotopunktúry, elektroakupunktúry a ďalších techník) má svoje
opodstatnenie, ak to stav a situácie vyžaduje.
Na našom pracovisku preferujeme na základe dlhoročných skúseností te‑
rapiu podľa princípov pyramídového modelu a technológie TST. Komplexnú a prísne
individualizovanú, ktorej efekt a možnosti prevyšujú bežne publikované štandardné
postupy a prakticky výrazne rozširuje aj indikačné okruhy akupunktúry. Takýto po‑
stup vyžaduje komplexnú teoretickú prípravu a následný praktický výcvik pod su‑
pervíziou a prirodzene aj skúsenosť terapeuta. Skúsenosti absolventov našich kurzov
túto skutočnosť plne potvrdzujú.

A.5

Zhrnutie kapitol o akupunktúre
Hneď na úvod opakovane zdôrazňujeme, že tieto kapitoly nie sú a ani ne‑

môžu byť učebnicou akupunktúry. Sú zamerané na menej známe a novšie poznatky,
ktoré sú potrebné k multidisciplinárnej spolupráci pre všetkých zainteresovaných.
Predstavujú akupunktúru jednak ako medicínsky odbor s dlhodobou históriou a veľ‑
kým filozofickým a multidisciplinárnym potenciálom a orientujú pozornosť aj na jej
fyzikálne aspekty.
Pri skúmaní histórie akupunktúry na základe aj novozistených skutočnos‑
tí je evidentné, že akupunktúra tak, ako ju poznáme dnes, je z pohľadu rozvoja na‑
šej civilizácie nadčasová a zjavne ju presahuje. Svedčí o tom oi. aj množstvo poznat‑
kov, ktoré nie sú preskúmané dodnes, výrazne presahujú rámec čisto medicínskych
či fyzikálnych a filozofických poznatkov a s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote
nemohli vzniknúť v ranných štádiách našej súčasnej civilizácie. Rôzne mytologické
interpretácie sú dané jednak svojou historickou dobou vzniku a jednak zákonitým
dobovým nepochopením jej fyzikálnych princípov, ku ktorým sú nutné napr. aj po‑
znatky zo súčasnej kvantovej mechaniky. Pri všetkej úcte k Tradícii a tradičnej čín‑
skej medicíne, ktorej vďačíme za ich pretrvanie do dnešnej doby a tým aj možnosti
ich skúmania, nie je možné akceptovať jej mytologické začiatky a interpretácie.
V každom prípade si zaslúži táto história seriózny výskum. hoci aj možno veľmi dlho‑
dobý.
Druhým aspektom je jej filozofická, fyziologická aj anatomicko-morfo‑
logická báza, ktorá presahuje poznatky súčasnej medicíny a možno aj ďalších vied.
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Nezriedka povýšenecký postoj našej súčasnej medicíny voči akupunktúre, ktorý už
našťastie výrazne slabne, je skôr prejavom sebastrednosti, naivity a neznalosti prob‑
lematiky niektorých jej predstaviteľov. Je však evidentné, že na tom majú značný po‑
diel aj rôzni laickí „odborníci“ a aj reálny súčasný stav akupunktúry vo svete. Nič na
to nemení ani stav, kedy sa akupunktúrou lieči vo svete viac ľudí, ako metódami aka‑
demickej medicíny, lebo kvantita automaticky nezaručuje kvalitu. Aj keď tento stav
nie je len dôsledkom nedostupnosti modernej medicíny, ale určite aj efektivitou aku‑
punktúry aj v tomto štádiu jej poznania. Práve preto si zaslúži minimálne rovnakú
výskumnú pozornosť a podporu aj ekonomicky tak ako ostatné medicínske disciplí‑
ny, lebo je v nej obrovský a dosiaľ nepoznaný potenciál zvlášť v súčasnej dobe. Aku‑
punktúra je taký odbor medicíny a poznania, ktorý je priam predurčený pre multi‑
profesionálne štúdie pri zachovaní medicínskych terapeutických princípov. Aj preto
venujeme výraznú pozornosť nielen fyzikálnym, ale aj biologickým, psychologickým,
energetickým, informačným, kozmologickým a ďalším aspektom, ktoré priťahujú
zaslúženú pozornosť serióznych vedcov a ukazujú niektoré možnosti multidiscipli‑
nárneho prístupu, ktorý je reálne a nielen deklaratívne nevyhnutný v záujme nášho
zdravia a poznania. Súvislosti s nevyhnutným matematickým a symetrologickým
výskumom a štúdiom sú zrejmé aj v tomto pilotnom projekte, rovnako ako s prob‑
lémom bunečnej komunikácie, či „jazykom buniek“, kde má vzájomná spolupráca
obojstranný výrazne akcelerujúci potenciál. Poznatky o morfologických a funkčných
štruktúrach energoinformačnej siete organizmu a ich vzájomnom prepojení vytvá‑
rajú priestor pre efektívnu rehabilitáciu, vrátane fyzioterapie kde je v súčasnej dobe
medicínsky prínos týchto poznatkov vari zatiaľ najväčší a má obrovský potenciál
prirodzene spájajúci tieto medicínske odbory. Rýchlo sa rozvíjajúce možnosti moder‑
ných neurotechnológií otvárajú priestor pre vzájomnú súčinnosť nielen vo výskume,
ale predovšetkým aj v klinike. Okrem tohto pilotného projektu multidisciplinárnej
spolupráce naznačujeme aj ďalšie možnosti či už pre onkológiu, biológické disciplíny,
psychológiu, fyziku, ale aj filozofiu, teológiu aj ďalšie odbory vedy a poznania do blíz‑
kej budúcnosti.
Predstavili sme u nás vyvinuté a rokmi osvedčené veľmi efektívne diag‑
nostické technológie, ktoré podstatným spôsobom rozširujú diagnostický diapazón
akupunktúry a vytvárajú nové, doteraz nepoznané možnosti komplexnej akupunk‑
túrnej diagnostiky celého organizmu vo všetkých jeho rovinách, ktoré zatiaľ nie sú
možné v žiadnom inom odbore a menia aj pohľad na štruktúru energoinformačnej
siete organizmu a jej ďalšieho štúdia a možnosti súčinnosti s ostatnými odbormi me‑
dicíny (TST, EAG a modifikovaný dotazník MKBD‑S) a naznačili sme aj možnosti ich
ďalšieho vývoja a jeho úskalí. Všetky síce vyžadujú teoretickú prípravu aj praktický
výcvik, čo v prípade záujmu radi ponúkame. Rovnako sme predstavili aj komplexný
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pyramídový model a jeho možnosti v rozvoji modernej akupunktúry, ktorý poskytuje
aj možnosti multidisciplinárneho štúdia. V podstate z neho dominantne vychádzajú
aj predstavené diagnostické technológie a ďalšie možnosti štúdia nielen akupunktú‑
ry. Samozrejme, že tým nezavrhujeme doterajšie možnosti, ktorých poznatky sú aj sú‑
časťou nových ponúkaných technológií. Budeme radi, ak všetky tieto nové možnosti
rozšíria priestor pre seriózny a exaktný ďalší rozvoj akupunktúry na prospech celej
medicíny.
Je však treba zmeniť a upraviť aj systém vzdelávania v akupunktúre očis‑
tený od mýtov a scholastiky a – analogicky ako v iných medicínskych odboroch, aj
medzinárodne štandardizovať potrebné vzdelávanie v súlade s najmodernejšími
poznatkami vedy, predovšetkým v multidisciplinárnom chápaní. Aj na tento aspekt
prezentovaný pilotný projekt pamätá s tým, že takéto vzdelávanie musí byť otvore‑
né všetkým exaktným poznatkom. Vyžaduje to samozrejme aj úpravu medicínskych
vedeckých kritérií, ktoré sú v súčasnej podobe pre akupunktúru prakticky nepouži‑
teľné a nie je to chyba akupunktúry. Tieto už dnes veľmi diskutabilné a len na jeden
odbor „šité“ kritériá určite potrebujú inováciu a serióznu multidisciplinárnu analý‑
zu, zodpovedajúcu súčasnému stupňu vedeckého poznania a aj stavu vedy ako takej.
Ostáva len veriť, že tieto kapitoly prispejú k zatraktívneniu akupunktú‑
ry, zvýšia záujem o jej seriózne systematické štúdium a možno aj pomôžu otvoriť
priestor pre jej plné uplatnenie všade tam, kde je to potrebné. Veľmi by sme uvítali
ak by naši medicínski a zdravotnícki kolegovia, ale aj odborníci z ostatných odbo‑
rov vedy a poznania prijali úprimne podanú ruku a vydali by sa s nami na spoločnú
dobrodružnú cestu poznania a multidisciplinárnej spolupráce. Je to v záujme nášho
poznania, samozrejme akupunktúry, ale predovšetkým nášho zdravia. Aj cesta okolo
sveta začína prvým krokom, ktorý sme sa v tomto zmysle snažili urobiť.
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B.1

Úvod
Terapia sa zaoberá normalizáciou stavu fyziologických systémov tela, ktoré

sa prenášajú z generácie na generáciu na základe ich genetického kódovania. Všetky
dedičné fyziologické subsystémy organizmov sú nútené byť štrukturálne konzistent‑
né s genetickým kódovaním tým, že sú geneticky kódované na prenos do budúcich
generácií a prežitie v evolúcii. Poznávanie vzorcov systémov genetického kódovania
je jednou z ústredných úloh modernej vedy, obzvlášť dôležitých pre pokrok v medicí‑
ne, fyziológii, biotechnológii, kognitívnej psychológii, umelej inteligencii atď.
Pri všetkej úžasnej rozmanitosti druhov živých tiel je genetické kódovanie
vo všetkých druhoch organizmov jednotným spôsobom postavené na molekulách
dedičnosti DNA a RNA, v ktorých sú genetické informácie zapísané vo forme lineár‑
nych sekvencií („texty“). V súvislosti s pokrokmi v molekulárnej biológii sa objavilo
nové chápanie života samotného: „Život je partnerstvom génov a matematiky“ [B38]. V mo‑
lekulách DNA tieto sekvencie pozostávajú zo 4 nukleotidov (molekulové písmená):
adenínu A, guanínu G, cytozínu C a tymínu T (v RNA sa namiesto tymínu používa
uracil U). Ukazuje sa, že genetická informatika založená na týchto molekulárnych
sekvenciách má hlboké súvislosti s jin-jangovými diagramami a tabuľkami starove‑
kej čínskej knihy I‑ťing („Kniha cyklických zmien“), napísanej pred niekoľkými tisíc‑
kami rokov[B6],[B24],[B26],[B33]. Starovekí Číňania tvrdili, že napríklad slávna jin-jangová
tabuľka 64 hexagramov v poradí Fu‑Shi (Obr. B.1) je univerzálnym prírodným arche‑
typom. Nevedeli nič o genetickom kódovaní, ale ako ukázala moderná veda, systém
genetického kódovania so systémom 64 tripletov, ktorý je tiež vybavený znakmi bi‑
nárnej opozície (Jin – Jang), je zostavený v súlade s touto starodávnou tabuľkou. Tento
článok prináša súhrn týchto spojení, ktorých zváženie viedlo autora k identifikácii
spojení systému molekulárno-genetického kódovania s hudobnou harmóniou, teó‑
riou rezonancie a množstvom ďalších známych konceptov (ďalšie publikácie sú uve‑
dené na jeho webovej stránke http://petoukhov.com/).
I‑ťing mal silný vplyv na kultúru, medicínu a vedu starovekej Číny a mno‑
hých ďalších krajín. Predstavila systém symbolov Jin a Jang (ekvivalenty číslic 0 a 1),
ktoré sú reprezentované súvislými a spojitými čiarami. Používa schémy so 4 bigra‑
mami a 64 hexagrammi z týchto dvoch typov čiar (Obr. B.1). Napríklad Obr. B.1
zobrazuje štvorcovú tabuľku 64 hexagramov, v ktorej sú všetky stĺpce a riadky
očíslované binárnymi číslami. Rovnako je genetický kód postavený na moleku‑
lách DNA pomocou 4 nukleotidov a 64 tripletov, vybavených binárnymi opozičný‑
mi molekulárnymi znakmi. Súčasne, ako bude ukázané nižšie, je všetkých 64 ge‑
netických tripletov podľa svojich molekulárnych charakteristík umiestnených
v podobnej štvorcovej tabuľke (Obr. B.2). Štrukturálne analógie schém Jin – Jang
I‑ťingu s abecedami DNA už dlho zaznamenávajú rôzni autori vrátane významných
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genetikov[B17],[B18],[B37]. Viac podrobností o týchto analógiách je možné nájsť v publi‑
káciách [B6],[B16],[B26],[B33].
I‑ťingu je venovaný veľký počet literárnych zdrojov. Mnoho z týchto zdro‑
jov nazýva I‑ťing jedným z najväčších a najzáhadnejších výtvorov človeka. Z pohľa‑
du čínskej kultúry (najstaršej zo všetkých kultúr, ktoré na Zemi naďalej existujú) je
I‑ťing ešte niečo významnejšie: vytvorenie supermana, ktorý stelesnil tajomstvo
vesmíru v špeciálnych symboloch a znakoch. Symboly a princípy I‑ťingu prenikli do
všetkých sfér života v tradičnej Číne, od teoretických konceptov a vysokého umenia
až po domáce potreby a ozdoby. Konfucius povedal: „Ak by som mohol predĺžiť svoje
roky, dal by som ich päťdesiatim na štúdium I‑ťingu“[B10]. I‑ťing hlási univerzálnosť cyk‑
lického princípu organizácie v prírode. Tradičná orientálna medicína so svojou aku‑
punktúrou, tibetskou pulznou diagnostikou atď. Vychádza z ustanovení tejto knihy.
Mnoho západných učencov študovalo a používa I‑ťing. Napríklad tvorca
analytickej psychológie C. Jung vyvinul v súvislosti s touto knihou svoju doktrínu ko‑
lektívneho nevedomia. Podľa Junga a jeho spolupracovníka, laureáta Nobelovej ceny
za fyziku W. Pauliho, trigramov a hexagramov I‑Ťing „opravuje univerzálny súbor archetypov (vrodených mentálnych štruktúr)“ [B10](s. 12). Intenzívny rozvoj samoorganizujú‑
cej sa a nelineárnej dynamiky komplexných systémov prispieva k zvýšenej pozor‑
nosti západných vedcov k tradičnému východnému svetonázoru (napríklad pozri [B5]).
Vplyv I‑ťingu je v modernom živote východných krajín široko zastúpený. Trigramy
sú napríklad zobrazené na štátnej vlajke Južnej Kórey. V mnohých špecializovaných
školách učitelia učia študentov metodologické aspekty praktickej aplikácie prísluš‑
ných starodávnych znalostí v medicíne a ďalších odboroch.
Účelom tohto článku je:
–– demonštrácia štrukturálnych väzieb všeobecného systému biologického ge‑
netického kódovania so starovekými čínskymi schémami Jin – Jang I‑ťing,
ktoré hrali dôležitú úlohu vo vývoji orientálnej medicíny;
–– zobrazenie štrukturálneho vzťahu súboru molekulárnych parametrov sys‑
tému genetického kódovania k vzťahu hudobnej harmónie (k téme „hudob‑
nej“ povahy živých vecí);
–– prezentácia významu pojmu „genetická stochastická rezonancia“ pre po‑
chopenie úlohy hluku v genetických javoch dedičnosti fyziologických pro‑
cesov, ako aj pre vývoj nových aplikovaných metód vo fyzioterapii a ďalších
oblastiach.

B.2

Vzťah štruktúrovaného systému DNA abecied
s tabuľkami I‑ťing
Systém Jin – Jang „I‑ťing“ používa 4 bigramy s nasledujúcimi názvami: Sta‑

rý Jang (

), Starý Jin (

), Mladý Jang (

) a Mladý Jin (
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bigramy ako súčasť štvorcovej matice druhého rádu. Podľa starých Číňanov „trigramy, hexagramy a ich komponenty vo všetkých možných kombináciách zložené podobným
spôsobom tvoria univerzálnu hierarchiu klasifikačných schém. Tieto schémy vo vizuálnych
ukážkach pokrývajú akýkoľvek aspekt reality – priestorové časti, časové intervaly, prvky,
čísla, farby, telesné orgány, sociálne a rodinné podmienky atď.“ [B10](s. 10)
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Obr. B.1

Hore: tabuľková (alebo maticová) reprezentácia štyroch čínskych
bigramov. Nasleduje tabuľka 64 hexagramov v poradí Fu‑Shi, kde je
každý z hexagramov zobrazený v symbolickej čínskej tradícii, ako aj
v európskej binárnej reprezentácii: každý zo spojitých a nesúvislých
riadkov zodpovedá 1 a 0. Čínski sú uvedené aj názvy trigramov.
Za hlavnú tabuľku v I‑ťingu sa považuje štvorcová tabuľka 64 hexagramov

v poradí Fu‑Shi (Obr. B.1), ktorú čínska tradícia interpretuje ako univerzálny prírod‑
ný archetyp. Každý hexagram je stoh šiestich súvislých alebo nesúvislých čiar. V tejto
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tabuľke sú riadky a stĺpce označené 8 trigrammi (t. j. trojcifernými binárnymi čís‑
lami alebo zväzkami troch ťahov). Každý z jeho hexagramov je kombináciou dvoch
trigramov: trigramu číslujúceho jeho riadok a trigramu číslujúceho jeho stĺpec.
Prejdime teraz k štruktúrnym znakom vyššie uvedených štyroch nukleoti‑
dov DNA. Táto sada 4 nukleotidov A, C, G, T je vybavená systémom binárnych opozič‑
ných znakov:
1.

Dve písmena sú puríny (A a G) a ďalšie dve sú pyrimidíny (C a T). Z hľadiska
týchto znakov si možno predstaviť A = G = 0, C = T = 1.

2.

Dve písmená sú ketomolekuly (G a T) a ďalšie dve sú aminomolekuly (A a C). Z
hľadiska týchto znakov A = C = 1, G = T = 0.
Každé z písmen DNA C, A, T a G je jedinečne identifikované týmito dvoma

binárnymi indikátormi. Z tohto dôvodu je vhodné reprezentovať sady 4 písmen DNA
a 64 tripletov (CCC, CCA, …) vo forme nasledujúcich štvorcových tabuliek, ktorých
stĺpce sú očíslované na základe jedného z binárnych indikátorov, pre napríklad in‑
dikátor „pyrimidín alebo purín“ (C = T = 1, A = G = 0) a riadky sú očíslované na základe
iného binárneho indikátora „amino alebo keto“ (C = A = 1, T = G = 0). V takýchto tabuľ‑
kách každý člen DNA abecedy so 4 nukleotidmi, 16 dubletmi, 64 tripletmi, 256 tet‑
rapletmi a podobne automaticky zaberá svoje individuálne miesto, pričom je usporia‑
daný v prísnom poradí (Obr. B.2).
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CCA CCG CTA CTG TCA
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TTA

TTG
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CAC CAT CGC CGT

TAT

TGC

TGT

100

CAA CAG CGA CGG TAA

TAC

TAG TGA TGG

11 CC CT TC TT

011

ACC

ACT

ATC

ATT

10 CA CG TA TG

010

ACA ACG

ATA

ATG GCA GCG GTA GTG

01 AC AT GC GT

001

AAC AAT AGC AGT GAC GAT GGC GGT

00 AA AG GA GG

000 AAA AAG AGA AGG GAA GAG GGA GGG

GCC GCT GTC GTT

Usporiadanie abecied DNA so 4 nukleotidmi, 16 dubletmi a 64 triplet‑
mi v tabuľkách zostavených na základe binárnych opozičných znakov
v abecede nukleotidov C, A, T, G.
Je zrejmé, že tabuľky pre sady 4 nukleotidov a 64 tripletov (Obr. B.2), zo‑

stavené na základe prirodzených binárnych opozičných znakov nukleotidov, sú
identické s tabuľkami Jin – Jang I‑ťingu. V tomto prípade, s prihliadnutím na jeho
umiestnenie v tejto (8 × 8) tabuľke, každý z tripletov môže byť označený samostatným
6‑bitovým binárnym číslom, ktoré pozostáva z kombinácie 3‑bitových čísel jeho riad‑
ka a stĺpca. Triplet CGT napríklad dostane binárne číslo 101100, pretože jeho riadok je
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101 a stĺpec je 100. S každým genetickým tripletom je teda spojený staroveký čínsky
hexagram. Ďalšie materiály o štrukturálnych väzbách systému abecied DNA s usta‑
noveniami I‑ťingu nájdete v

[B6],[B16],[B33]

. Stručne poznamenajte, že rodina štvorcových

tabuliek, ktorých príklady sú uvedené na Obr. B.2 a ktoré sú konštruované podob‑
ným spôsobom na základe binárnych opozičných indikátorov, tvoria z matematické‑
ho hľadiska tenzorovú rodinu matíc, ktorá prepája systém abeced DNA s kvantovou
mechanikou a kvantovou informatikou, kde koncept tenzorového súčinu matice hrá
zásadnú úlohu[B6],[B29],[B31],[B33].

B.3

O vzťahu hudobnej harmónie v informáciách
parametrov DNA
Muzikoterapia je jednou z populárnych terapií. Vyučuje sa na mnohých

univerzitách v rôznych krajinách a využíva sa v ňom známy fenomén vplyvu hudby
na fyziologické procesy v ľudskom tele a iných živých bytostiach.
V rôznych obdobiach sa myslitelia pokúšali pochopiť, prečo je hudba vždy
neoddeliteľnou súčasťou života ľudí v rôznych etnických skupinách. G. Leibniz po‑
znamenal, že hudba je aritmetikou duše, ktorá počíta bez toho, aby si to uvedomo‑
vala. Dostupné údaje naznačujú, že vnímanie hudby má biologický charakter a pocit
hudobnej harmónie je založený na vrodených mechanizmoch. Preto by sme mali hľa‑
dať spojenie medzi genetickým systémom a hudobnou harmóniou. Táto časť predsta‑
vuje údaje o vzťahu medzi molekulárnymi parametrami genetického systému a vzťa‑
hu hudobnej harmónie systému Pytagorových kvintov, ktorý sa používal v starovekej
Číne, kde bola hudba považovaná za základ vesmíru a bola vyvinutá muzikoterapia.
Pojem hudobnej harmónie je v Európe široko známy už od čias Pytagora
a jeho pytagorského systému do – re – mi – fa – sol – la – si, založeného na pomere 3/2,
ktorý sa nazýva kvintou. Ak sú zvukové frekvencie týchto tónov rozložené do rôz‑
nych oktáv, potom sa vytvorí fragment 7 členov (stupňov) geometrickej postupnosti
s kvintou 3/2 ako koeficientom postupu (Obr. B.3). Tieto frekvencie je možné znížiť na
jednu oktávu delením alebo vynásobením 2. Zároveň v rámci jednej oktávy pomery
susedných zvukových frekvencií danej stupnice poskytujú iba dva typy veličín (in‑
tervalov), a preto sa stupnica nazýva dvojintervalové.
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293 Hz (re 1. oktávy)

(3/2) ‒3

(3/2) ‒2
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(3/2)2

(3/2)3

Oktáva

Veľká

Malá

Malá

Prvá

Prvá

Druhá

Druhá

Obr. B.3

Kvinty série zvukových frekvencií tónov systému Pythagorean roz‑
miestnených v rôznych oktávach.
Toto dvojintervalové (jin-jangové) ladenie bolo známe v starovekej Číne,

kde bolo uprednostňované pred rovnako ladeným ladením, tam tiež známym. Podľa
starovekých čínskych názorov je hudba prítomná aj pri zrode vesmíru: „Zdroj hudby
je ďaleko. Bol vytvorený podľa určitých rytmov a jeho základ je na veľkom začiatku. Veľký začiatok zrodil nebo a zem a to druhé – jin a jang… Hudba je to, čo vyjadruje harmóniu neba a zeme, súdržnosť jin a jang („Lu shi chun qiu“)“ [B4]. Čísla pätín 2 a 3 sa zároveň
považovali za čísla Zeme a neba, ako aj ženské (Jin) a mužské (Jang) čísla[B10]. Staro‑
vekí Gréci, ktorí nasledovali starých Číňanov, pripisovali hudobnej harmónii kľúčo‑
vú úlohu v štruktúre sveta. Preto pripisovali mimoriadny význam hľadaniu vzťahov
3/2 kvinty v prírodných systémoch, pričom 3 a 2 považovali za mužské a ženské číslo,
ktoré vo svojej interakcii generujú nové hudobné tóny. V tomto ohľade považoval Ar‑
chimedes objav 3/2 v pomere objemu (a plôch) valca a v ňom zapísanej gule za naj‑
vyšší úspech svojho života[B2].
Vo všeobecnosti sa akékoľvek ladenie, ktoré je možné vybudovať na zákla‑
de pomeru kvinty 3/2 a 2/1 oktávy, nazýva Pythagorean[B36](s. 163). Príklady takýchto
pytagorejských ladení sú pentatonické, tetratonické a tritonické stupnice založené na
pomere 3/2. Je známym historickým faktom, že tieto kvintové škály používali rôzne
národy na celom svete dlho pred Pytagorom bez toho, aby poznali akékoľvek mate‑
matické zákony.
Pentatonická stupnica je napríklad základom tradičnej hudby Číňanov,
Vietnamcov, Mongolov, Turkických národov (Baškirov, Tatárov, Čuvašov atď.), Inckej
ríše a národov južných Ánd všeobecne. Pentatonická škála sa nachádza aj v európ‑
skom hudobnom folklóre a v najstarších vrstvách ruskej ľudovej piesne (najmä v ta‑
kzvaných kalendárnych rituálnych piesňach). Tetratonická hudba bola bežná v Poly‑
nézii a Melanézii. Tetratonická škála bola známa napríklad medzi mnohými kmeňmi
Indov žijúcimi na rôznych územiach. Váhy tetratonické a tritónové bežne používali
kmeňové národy Indie, ako sú Huang a Bhuyan v štáte Orissa. Tetratonické stupnice
sú bežne spájané s prehistorickou hudbou. Bibliografia o týchto problémoch je k dis‑
pozícii v [B31].
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Čo však v živých organizmoch určuje zvláštna príbuznosť ľudí – z rôznych
období a civilizácií – s hudobnými ladeniami založenými na pomere kvinty 3/2? Mož‑
ná odpoveď spočíva v štrukturálnych vlastnostiach informatiky molekúl DNA. Autor
upozornil na skutočnosť, že parametrická štruktúra informačných sekvencií DNA je
rôznorodo spojená s pomerom 3/2 kvinty a čísiel 3 a 2 na rôznych úrovniach organi‑
zácie[B6],[B33]. Poďme si to v krátkosti zhrnúť.
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Vľavo: dvojitá skrutkovica DNA a sekvencia vodíkových väzieb 3 a 2
jej komplementárnych nukleotidových párov C – G a AT. Vpravo: dva
páry komplementárnych nukleotidov v dvojitej špirále DNA (adenín A,
tymín T, cytozín C a guanín G).
V dvojitej špirále DNA sú nukleotidy C a G, ako aj A a T komplementár‑

ne páry: nukleotidy v týchto pároch stoja vždy oproti sebe, prepojené 3 respektíve
2 vodíkovými väzbami (Obr. B.4). Vďaka týmto spojeniam je možné reprezentovať
A = T = 2 a C = G = 3. Pokiaľ ide o postupnosť týchto čísel vodíkových väzieb, každá
DNA je dlhý reťazec s číslami 2 a 3, napríklad 32232332… (Obr. B.4). Genetický kód
kóduje sekvenciu 20 aminokyselín v proteínoch pomocou 64 tripletov. Berúc do úva‑
hy skutočnosť, že podľa počtu vodíkových väzieb A = T = 2 a C = G = 3 môže byť každý
triplet číselne reprezentovaný ako súčin počtu vodíkových väzieb jeho nukleotidov.
Triplet ACT je napríklad vyjadrený číslom 2 × 3 × 2 = 12. V súlade s tým je každý zo
64 tripletov reprezentovaný jedným z nasledujúcich čísel: 2³ = 8, 2² × 3 = 12, 2 × 3² = 18,
3³ = 27; pomery v pároch týchto čísel sú vždy rovné kvinte 3/2 v rôznych celých stup‑
ňoch analogicky s tetratonickým Pytagorovým systémom, napríklad 27/8 = (3/2)³,
18/8 = (3/2)² atď.
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Keď sa páry susedných tripletov DNA spoja do jedného 6‑pletu, DNA sa
objaví ako sekvencia 6‑pletov, z ktorých každá môže byť tiež reprezentovaná hod‑
notou produktu vodíkových väzieb 2 a 3 nukleotidov, ktoré sú súčasťou. Napríklad
6‑pletový ACTGGC je charakterizovaný číslom 2 × 3 × 2 × 3 × 3 × 3 = 324. Pre všetky
typy 6‑pletov existuje iba 7 hodnôt týchto produktov: 26 = 64, 25 × 3 = 96, 24 × 32 = 144,
23 × 33 = 216, 22 × 34 = 324, 2 × 35 = 486, 36 = 729. Párové pomery v tejto súprave 7 čísel sa
rovnajú kvintám 3/2 v rôznych celočíselných mocninách analogicky so 7‑stupňovým
Pytagorovým systémom na Obr. B.3. Ak je napríklad frekvencia 87 hertzov poznám‑
ky „fa“ veľkej oktávy spojená s číslom 64 (prvé z tejto série 7 čísel), potom zvyšných
6 čísel (96, 144, 216, 324, 486, 729) budú individuálne predstavovať zvukové frekven‑
cie zvyšných 6 tónov tohto 7‑stupňového Pytagorovho systému. V tomto prípade môže
byť akákoľvek DNA ako 6‑vrstvová sekvencia (napríklad DNA inzulínového génu
(GGC – ATC) – (GTT – GAA) – (CAG – TGT) – …) charakterizovaná ako sekvencia po‑
známky 7‑stupňového Pytagorovho rádu. Obrazne povedané, v pytagorejskom systé‑
me máme hudbu génov. V súlade s tým je každá DNA ako reťazec vodíkových väzieb
s číslami 2 a 3 – vo svojich n‑pletených sekvenciách – nositeľom sekvencií kvínt v ce‑
lých stupňoch. Každá genetická sekvencia je teda charakterizovaná svojou vlastnou
hudobnou melódiou založenou na notách kvintovej stupnice, určených v tomto prí‑
pade na parametroch vodíkových väzieb. Z tohto hľadiska sa DNA javí ako vysielač
informačných signálov analogicky s informačnými hudobnými sekvenciami zvukov
nôt v kvintových riadkoch. Túto líniu výskumu možno pripísať „biochemickej esteti‑
ke“; tento termín bol zavedený v súvislosti s materiálmi a hypotézou, že pôvod hudob‑
ného vnímania je založený na „hudobnej interakcii“ medzi biochemickými systéma‑
mi[B9].
Doteraz sme hovorili o počtoch vodíkových väzieb v komplementárnych
pároch písmen DNA: A = T = 2 a C = G = 3. Molekulárno-genetický kódovací systém je
však svojou povahou usporiadaný tak, že používa pomer kvinty 3/2 aj pri paramet‑
rizácii svojich ďalších subsystémov. Pomer počtu atómov 9 a 6 v kruhoch týchto mo‑
lekulárnych písmen (C = T = 6, A = G = 9) sa teda rovná kvinte: 9/6 = 3/2. Počet protónov
60 a 40 v súhrne protónových atómov týchto kruhov (C = T = 40, A = G = 60) sa tiež
rovná kvinte: 60/40 = 3/2. Pre každý z týchto typov parametrov môže byť symbolic‑
ká sekvencia tripletov reprezentovaná vo forme číselnej kvintovej sekvencie, ktorú
je možné interpretovať ako hudobnú melódiu založenú na Pytagorovom hudobnom
systéme analogicky s vyššie popísaným prípadom vodíkovej väzby. čísla. Všimnite si,
že rovnaká sekvencia tripletov je charakterizovaná rôznymi „melódiami“ v závislosti
od typu pomenovaných parametrov a ich poradia pozdĺž dvojitej špirály DNA.
DNA je možné chápať ako polyatomický konštrukt podobný vrkôčiku uple‑
teného z mnohých nití alebo vlákien. Jeden z týchto reťazcov zahrnutých v spoloč‑
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nom vrkoči DNA je reťazec vodíkových väzieb, druhý je reťazec kruhov dusíkatých
báz, tretí je reťazec jednotlivých typov atómov atď. Pretože niektoré z jej jednotlivých
reťazcov sú spojené s rôznymi kvintovými sekvenciami parametrov, to znamená
s rôznymi „melódiami“, celá molekula DNA z uvedeného „hudobno-pytagorejského“
hľadiska sa javí ako nosič týchto paralelne existujúcich kvintových sekvencií alebo „
melódie “. Ich kombinácia tvorí všeobecnú polyfónnu melódiu (kvintovú polyfóniu),
ktorú je možné podľa potreby hrať na hudobných nástrojoch alebo polyfónny spev
a ktorý je špecifický pre každý gén.
To všetko naznačuje, že harmónia parametrickej organizácie DNA informa‑
tiky súvisí s hudobnou harmóniou pytagorovských kvínt.
Nemohla by byť takáto „prirodzená genetická hudba“ fyziologicky aktívna
a užitočná pri muzikoterapii a biotechnológiách prehrávaním genetických kvinto‑
vých sekvencií vo forme hudobných zvukov, farebných hudobných kompozícií, elek‑
trických stimulov, modulácií laserového lúča, vibračných hmatových signálov, atď.?
Odpoveď môžu poskytnúť iba budúce experimenty. Autor sa domnieva, že tieto har‑
monické vlastnosti genetickej informatiky otvárajú nové perspektívy pre rozvoj kom‑
plexnej terapie. Odrážajú údaje o univerzálnych pravidlách pre číselné charakteristi‑
ky genómov vyšších a nižších organizmov spojené s historicky známou harmonickou
progresiou, ktorej názov vyplýva z jej spojenia s harmonickými tónmi hudby a stoja‑
tého vlnenia v rezonátoroch[B29],[B31].
Zdôrazňujeme, že uvedené genetické „melódie“ nie sú tvorené vôľou, ale sú
determinované prirodzenými sekvenciami parametrov v zreťazených genetických
molekulách. Podmienečne ich nazývame „prirodzená genetická hudba“, aby sme ich
odlíšili od variantov „genetickej hudby“, ktoré niekedy navrhujú iní autori na zák‑
lade vyslovene vôľových prístupov bez dostatočného spoliehania sa na molekulárne
vlastnosti genetických sekvencií. Títo autori hovoria o tom, že v zásade možno svoj‑
voľne priradiť napríklad každú z desiatich číslic od 0 do 9 ku konkrétnej note a potom
akékoľvek viacmiestne desatinné číslo, napr. telefónne číslo, môže byť nahradené sek‑
venciou týchto nôt a nazvať to „hudba“. Podobne menovaní autori niekedy svojvoľne
prideľujú noty jednotlivým písmenám genetického kódu, aby prekódovali postupnosť
trojíc do postupnosti zvukov, ktorú nazývajú genetická hudba.
Zaznamenávame tiež štrukturálne vlastnosti v systéme kvintových ladení
s rôznym počtom stupňov v nich. V dobe Pytagora postačovalo 7‑stupňové ladenie
kvínt, založené na geometrickej progresii s koeficientom 3/2 (Obr. B.3). Ale existujú aj
dvojintervalové (Jin – Jang) kvintové systémy s rôznym počtom stupňov tejto kvinto‑
vej geometrickej progresii. Presnejšie povedané, existujú dvojintervalové (Jin – Jang)
kvintové systémy s počtom stupňov 3, 5, 7, 12, 17, 29, 41, … Tieto kvintové ladenia tvo‑
ria hierarchiu (ako ruská matrioška): množina zvukových frekvencií ladenia s men‑
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ším počtom krokov sa plne opakuje v množine zvukových frekvencií všetkých ladení
s veľkým počtom stupňov (Obr. B.5).
3 stupne

5 stupňov

7 stupňov

12 stupňov

17 stupňov
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347,6
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329,9
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391,1

391,1

371,2

371,2

391,1

391,1
396,4

439,9

439,9

417,6

417,6

439,9

439,9
445,9

521,4
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521,4

469,8

469,8

494,9

494,9

494,9

521,4

521,4

521,4

Tabuľka hierarchie zvukových frekvencií v hertzoch pre dvojinterva‑
lové kvintové ladenia s počtom krokov 3, 5, 7, 12, 17. Prípad klasického
7‑stupňového ladenia je zvýraznený červenou farbou. V spodnej časti
tabuľky sú grafy striedania intervalov dvoch typov v týchto ladeniach.
Táto frekvenčná hierarchia pripomína ruskú matriošku zobrazenú
vpravo.
Táto hierarchická vlastnosť systému viacstupňových dvoj intervalových la‑

dení kvínt je spojená s mnohými známymi faktami o implementácii hierarchických
a fraktálových štruktúr v živých telách na rôznych úrovniach ich geneticky dedič‑
nej organizácie. Najmä v prírodnej medicíne je jedna z moderných teórií akupunk‑
túry spojená s fraktálovou organizáciou živého tela. Napríklad pri terapii Su‑Jok sa
ruka a noha považujú za fraktálne opakovania celého ľudského tela. Podobné prí‑
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stupy existujú v aurikuloterapii (Nogier), terapii ECIWO (Zhang Jing Qing), orálnej
akupunktúre (J. Gleditch), iridológii, nazálnej terapii, rôznych možnostiach terapie
pokožky hlavy, vaginálnej akupunktúre atď. Fraktálnej organizácii genetickej infor‑
matiky DNA, ktorá objasňuje existenciu biologických fraktálov v dedičných fyziolo‑
gických systémoch[B6],[B29],[B31],[B33],[B35].

B.4

Genetická stochastická rezonancia a fyzioterapia
Táto časť pokračuje a rozširuje úvahu o afinite živého organizmu k hudbe

odkazom na sľubný koncept „stochastickej rezonancie“. Tento koncept predstavuje
skutočný fyzický mechanizmus, ktorý zohľadňuje možnosti nového porozumenia ja‑
vov vplyvu na telo zvukových a vibračných harmonických vplyvov. Mnohé z týchto
javov sú popísané v článku J. Reida v tejto zbierke, ako aj v publikáciách o muzikote‑
rapii a vibračnej medicíne, ktoré majú dlhú históriu (pozri napríklad knihu [B15]).
Ako viete, organizmus je geneticky zdedený obrovský zbor koordinovaných
cyklických oscilačných procesov. Z hľadiska starovekej chronomedicíny sú všetky
choroby dôsledkom porušení tejto koordinácie cyklických procesov. Je nevyhnutné,
aby mechanické a elektrické vibrácie v tele boli navzájom prepojené, pretože mno‑
hé z jeho štruktúr sú piezoelektrické, to znamená materiály, ktoré pri deformácii
môžu na svojom povrchu indukovať elektrický náboj a môžu sa tiež deformovať pod
vplyvom vonkajšie elektrické pole. Piezoelektrikom sú napríklad nukleové kyseliny,
aktín, dentín, šľachy, kosti atď. Elektromagnetické javy v tele sú teda sprevádzané
javmi mechaniky vibrácií. Je tiež potrebné poznamenať stochastický charakter or‑
ganizácie živých tiel. S tým je spojený napríklad známy koncept „génového a bun‑
kového šumu“, ktorý odzrkadľuje nasledujúci fakt: dokonca aj geneticky identické
bunky v jednom tkanive vykazujú rôzne úrovne expresie proteínov, rôzne veľkosti
a štruktúry v dôsledku stochastického (pravdepodobnostný) charakter interakcií jed‑
notlivých molekúl v bunkách. Existujú tiež univerzálne pravidlá pre stochastické
charakteristiky genómov vyšších a nižších organizmov, ktoré dodatočne zdôrazňujú
dôležitosť stochastických princípov v živote[B31].
Na pochopenie biologických javov pozorovaných počas akustických, vib‑
račných, elektrických, svetelných a iných periodických fyzických vplyvov na telo,
vrátane veľmi slabých, sa obracajú na známy klasický koncept rezonancií. Autorov
výskum štruktúrnych vlastností molekulárno-genetického systému a jeho vyššie
popísaných súvislostí s hudobnou harmóniou a univerzálnymi stochastickými pra‑
vidlami genómov ho priviedol k potvrdeniu dôležitej úlohy v genetických procesoch
a dedičných cyklických javoch iného typu rezonancií, nazývaných „ stochastické re‑
zonancie “. Tento typ rezonancie bol prvýkrát popísaný pred 40 rokmi v článku [Ben‑
zi, Sutera, Vuliani, 1981]. Hovoríme o fenoméne zosilnenia v nelineárnych systémoch
slabých periodických signálov prúdiacich na pozadí šumu, ktorého energia je do
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týchto signálov čiastočne čerpaná. V súčasnej dobe sa téme stochastickej rezonancie
venuje viac ako 13 000 publikácií, vrátane série publikácií v časopise Nature. Metódy
stochastickej rezonancie sa používajú predovšetkým na lekárskych klinikách a stre‑
diskách v Nemecku, USA a ďalších krajinách. Zohľadnenie stochastických rezonancií
sa zdá byť užitočné na pochopenie fenoménu diktátorského vplyvu molekúl genetic‑
kej DNA na tvorbu zdedených makroštruktúr.
Fenomén stochastickej rezonancie hovorí o užitočnosti hluku – v niekto‑
rých prípadoch – na prenos informácií, na rozdiel od predchádzajúceho názoru, že
hluk je vždy prekážkou. Na výskum a aplikované účely môže byť výskyt stochastickej
rezonancie riadený úpravou príslušných parametrov, napríklad intenzity budiaceho
hluku, prúdu používať na optimálnu identifikáciu užitočných informácií nevyhnut‑
ný vnútorný hluk a hluk z prostredia[B1]. Tento úsudok je založený na objavení rôz‑
nych autorov použitia mechanizmov stochastickej rezonancie v senzorických systé‑
moch živočíšnych organizmov, napríklad u rakov a cvrčkov[B13],[B22],[B25].
Stochastická rezonancia sa používa aj na vysvetlenie fyziologického javu
synestézie a vzájomného vplyvu rôznych senzorických kanálov na seba; napríklad
fenomén významného zlepšenia prahu vnímania reči pri elektro-hmatovej stimu‑
lácii ukazováka[B21]. Autori tej istej práce sa domnievajú, že stochastická rezonancia
hrá kľúčovú úlohu pri spracovaní sluchových informácií. Existencia stochastickej re‑
zonancie bola preukázaná nielen na makroskopickej úrovni, ale aj na molekulárnej
úrovni[B12],[B23]. Niektorí autori diskutujú o možnej úlohe stochastickej rezonancie vo
fenoméne precitlivenosti niektorých organizmov na detekciu slabých signálov v pro‑
stredí hluku, ako aj v probléme vplyvu elektromagnetických polí na zdravie ľudí
a zvierat[B39].
Vzhľadom na to, že genetický systém v živote má značnú špecifickosť, au‑
tor predstavil koncept „genetickej stochastickej rezonancie“ ako konkrétny prípad
stochastickej rezonancie v nej [Petuchov, 2021c]. K špecifickým vlastnostiam genetic‑
kého systému, ktoré by sa mali vziať do úvahy v záležitostiach genetickej rezonancie
v dedičných biologických systémoch, patrí napríklad biologická nesymetria ľavých
a pravých izomérov objavená L. Pasteurom, ktorá odlišuje živé od neživých štruktúr,
ako aj špirálovitý charakter DNA aj dedičných bioštruktúr na rôznych úrovniach. Nie
nadarmo sa špirálam od čias W. Goetheho hovorilo. Dvojitá špirála DNA je spojená so
špirálovými anténami používanými s technológiou. Tieto antény generujú a prijíma‑
jú kruhovo polarizované elektromagnetické vlny, čo umožňuje výmenu informácií
bez ohľadu napríklad na priestorovú orientáciu vysielača a prijímača, napríklad bez
ohľadu na rotáciu kozmickej lode vo vesmírnych komunikáciách. Koncept dvojzá‑
vitnice DNA ako špirálovej antény vysielajúcej a prijímajúcej kruhovo polarizované
vlny je spojený so spomínanou dedičnou asymetriou ľavej a pravej formy v živej a se‑
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lektívnej výmene informácií o vlne medzi biomolekulami. Stochastická rezonancia
v takýchto chirálnych systémoch s ich periodickými procesmi a kruhovou polarizá‑
ciou má svoje vlastné špecifiká, študované v rámci konceptu „genetickej stochastickej
rezonancie“, a to aj v súvislosti s problémami epigenetiky v hlukových prostrediach
tela[B32].
K bohatej téme skúmania súvislostí genetickej stochastickej rezonancie
s cyklickými procesmi v živých veciach môžeme dodať, že dokonca aj telesné proteí‑
ny sú účastníkmi cyklov života a smrti: periodicky sa rozkladajú na aminokyseliny,
z ktorých sa skladajú, a potom sa znova zostavujú. Napríklad doba rozpadu a regene‑
rácie polovice pečeňových bielkovín a krvnej plazmy je asi 10 dní; proteíny črevnej
sliznice – asi 3 – 4 dni; pre hormón inzulín – 6 – 9 minút (takéto špecifické obdobia
dedičných cyklických procesov by sa mali brať do úvahy pri vývoji teórie genetickej
stochastickej rezonancie a jej možných biotechnologických aplikácií). Toto neustále
trávenie vlastných a „cudzích“ bielkovín zaisťuje systematickú obnovu tela. V súla‑
de s tým sa architektonické štruktúry bielkovín v tele, napríklad cytoskelet, neustále
prestavujú, čo sa zásadne líši od bežných stavebných štruktúr vytvorených človekom
zo statických stavebných lúčov[B14]. S prihliadnutím na tento proces neustálej obnovy
organizmu fyziológ A. G. Gurvič tvrdil: „hlavným problémom biológie je udržanie formy
s neustálou obnovou substrátu“ [B3].
Vrátime sa k téme starodávnej potreby ľudí na celom svete vytvárať a pred‑
vádzať hudbu na základe ladenia kvínt a všimneme si nasledujúce. Z hľadiska me‑
chanizmov stochastickej rezonancie možno túto ľudskú potrebu určiť optimalizáciou
geneticky dedičných cyklických procesov počas inštinktívneho používania hudby na
základe mechanizmov tohto typu rezonancie. Na druhej strane, stochastickú rezo‑
nanciu možno považovať v súvislosti s vnútornými zvukmi buniek a tkanív za zosil‑
ňovač a koordinátor signálnych informácií z vyššie uvedených kvintových sekvencií
DNA pre cyklické procesy na telesných makroúrovniach. Sme presvedčení, že mecha‑
nizmy stochastickej rezonancie sú dôležitými prispievateľmi do jazyka buniek, o kto‑
rých sa hovorí v knihách [B19],[B20].
Za prejavy inštinktívneho využívania mechanizmov stochastickej rezonan‑
cie živým organizmom považujeme aj množstvo geneticky zdedených fyziologických
mechanizmov. Napríklad ľudia a všetky teplokrvné organizmy majú vrodenú reakciu
na ochladzovanie tela. Pozostáva z mimovoľného svalového chvenia, ktoré vytvára
svalový a nervový hluk a vedie k uvoľneniu hormónu irisínu. Uvoľňovanie tohto hor‑
mónu signalizuje bunkám, aby generovali zvýšené teplo (https://www.gazeta.ru/he‑
alth/2014/02/06_a_5884077.shtml).
Ďalším zaujímavým fyziologickým príkladom v súvislosti s genetickou sto‑
chastickou rezonanciou je parkinsoninova choroba, pri ktorej dochádza k mimovoľ‑
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nému chveniu tela. Toto chvenie možno považovať za určitý druh ochrannej reakcie
tela na zmenu stavu jeho fyziologických systémov, ktorú sa snaží prekonať dodatoč‑
nou aktiváciou mechanizmov stochastickej rezonancie v dôsledku generovania peri‑
odických telesných pohybov a zvukov.
Morskú chorobu (kinetózu) možno interpretovať ako jav negatívneho pôso‑
benia vonkajších periodických vplyvov, ktorý je sprevádzaný závratmi, nevoľnosťou
a túžbou vyhýbať sa pohybu (byť nehybný).
V súvislosti s genetickou stochastickou rezonanciou treba podľa autora uva‑
žovať a chápať mnohé známe fyziologické javy a tradície medicíny, kultúry a nábo‑
ženstiev spojených s cyklickými procesmi a zvukom, medzi ktoré patria napríklad:
–– inštinktívna kinetóza používaná na celom svete matkou na upokojenie die‑
ťaťa;
–– tanečná tradícia, ktorá existuje medzi všetkými národmi a je založená na
rytmických pohyboch a rytmickej hudbe;
–– tradícia šamanov rytmicky sa pohybovať do rytmického rytmu tamburíny,
aby vstúpili do špeciálnych stavov „komunikácie s duchmi“;
–– tradícia budhistov rytmicky biť paličkou, tamburínami a zvonmi.
Rozvoj teoretického a aplikovaného výskumu genetickej stochastickej rezo‑
nancie vedie k odhaleniu informačných patentov voľne žijúcich živočíchov v záujme
biomedicínskych, biotechnologických, agropriemyselných, inžinierskych a iných
vied. Najmä tu vznikajú nové sľubné prístupy k fyzioterapii.

B.5

Záverečné poznámky
Vzhľadom na obmedzený rozsah tohto článku sú v kvantovej mechanike

a kvantovej informatike k dispozícii iba niektoré údaje o štrukturálnom vzťahu mo‑
lekulárnych parametrov a stochastických charakteristikách genetického systému so
vzťahmi hudobnej harmónie ladení Pytagorových kvínt, stochastických rezonancií
a algebraických formalizmov. sú prezentované. Tento smer výskumu sa v Rusku in‑
tenzívne rozvíja a zahŕňa napríklad nasledujúce výsledky:
1.

Molekulárno genetický systém sa ukazuje byť konjugovaný so vzťahmi hudob‑
nej harmónie nielen k Pytagorovým ladeniam, ale aj k takzvaným Fibonacciho
stupňovým (alebo pentagramovým) ladeniam. Tieto mikrochromatické ladenia
sú spojené so slávnym zlatým rezom, známym v estetike proporcií, ako aj s bio‑
logickými zákonmi fylotaxie v dedičných morfogenetických štruktúrach. Roz‑
širujú hudobné priestory pre kreativitu skladateľov a interpretov. Práce na ich
základe sú predstavené napríklad na koncertoch „genetickej“ hudby z Moskov‑
ského konzervatória vo Viedni (http://youtu.be/gagKLDuO9z8, http://youtu.be/
rB1qi1NtPzw). Tieto ladenia tvorili základ nového smeru hudobnej kultúry vy‑
vinutého v Centre pre interdisciplinárny výskum hudobnej tvorivosti Moskov‑
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ského štátneho konzervatória pomenovaného podľa P. I. Čajkovského. Vzhľadom
na ich vzťah s genetickou informatikou sa predpokladá možnosť ich špecifickej
fyziologickej aktivity s perspektívou použitia hudby založenej na týchto lade‑
niach v muzikoterapii a biotechnológii.
2.

Odhalené univerzálne pravidlá pre percentuálne zloženie genómov vyšších
a nižších organizmov spojené s historicky známou harmonickou progre‑
siou[B29],[B8]. Jeho charakteristický názov je spôsobený skutočnosťou, že popisuje
pomery vlnových dĺžok v harmonických kmitajúcich reťazcoch.

3.

Bol vyvinutý koncept multirezonančnej genetiky, ktorý popisuje vzťah moleku‑
lárno-genetického systému k teórii rezonancií oscilačných systémov s mnohý‑
mi stupňami voľnosti[B7],[B27],[B28].

4.

Na základe štrukturálnych vlastností molekulárneho genetického systému sa
vyvíja gestaltová genetika a algebraická holografická genetika, ktoré sú prav‑
depodobnými genetickými základmi gestaltovej psychológie a holografických
princípov v kognitívnych funkciách. psychológia[B8],[B30],[B32].

5.

Odhalil vzťah systému abecied DNA k formalizmom kvantovej informati‑
ky[B29],[B31],[B34].
Viac informácií o týchto a ďalších výsledkoch nájdete v autorových pub‑

likáciách na webovej stránke: http://petoukhov.com/. Na rozvoj týchto štúdií bol
v Moskve zorganizovaný a úspešne fungujúci medzinárodný interdisciplinárny
seminár „Algebraická biológia a teória systémov“, ktorého videonahrávky zo všet‑
kých správ sú uvedené na kanáli: https://www.youtube.com/channel/UC8JLsuRzz‑
PsRiHwrwEjMCtw.
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C.1

Úvod
Neurovědy jsou vědní disciplíny zabývající se stavbou a funkcí nervové‑

ho systému. Zaměřují se na možnosti ovlivnění a léčby poruch a nemocí nervového
systému, ale také pracují se zdravými osobami. Pokrok ve výzkumu a technologiích
umožnil dát lékařům do rukou velké možnosti. Důležitým předpokladem úspěchu je
kvalitní diagnostika pacienta. Důležitá je psychosomatická problematika a chápaní
pacienta co jej vedlo k potížím a problémům se kterým přichází k lékaři. Projevy na
fyzické úrovni do jisté míry odráží vnitřní duševní nastavení a úsilí při léčebném
procesu by mělo vést především k odstranění primárních příčin než k potlačování je‑
jich následků.
Jedná se o specializované metody, které spojují bioinženýrství, psychologic‑
ké a lékařské poznatky spolu s moderními technologiemi. Neurotechnologie jsou také
úzce spjaty s biologickou zpětnou vazbou.
Technický pokrok v oblasti počítačů za posledních šedesát let dokázal
zpřesnit diagnostické procesy. Informace jsou získávány z digitálních přístrojů při
současném sledování chování pacientů.
Z hlediska vědních disciplín jsou rozlišeny metody zkoumání v oblasti ne‑
urotechnologií na mnoho částí (viz tabulka v příloze č. 1). V této kapitole knihy se
budeme věnovat zejména oblasti EEG, respektive QEEG, která se týká mozkové čin‑
nosti z hlediska diagnostického, ale i tréninku mozku metodami neurofeedback
a biofeedback. V rámci tréninku a výzkumu mozku se používá EEG, QEEG, neurofe‑
edback, biofeedback, ale i jiné metody. Dalšími parametry, které monitorujeme jsou
tělesná teplota, srdeční rytmus, svalové napětí, tepová frekvence, mozkové potenci‑
ály a mnohé další. Měření a trénink mozku a těchto tělesných modalit, patří do ob‑
lasti neurofeedbacku a biofeedbacku. Biologická zpětná vazba poskytuje informace
o stavu pacienta, který je používán k pozitivnímu ovlivňování modalit během měře‑
ní i tréninku. Zpětná vazba je ovlivňování „vstupu výstupem“ a tento výraz vznikl
v rámci bioinženýrství s využitím pro řízení mnoha fyzikálních procesů. Vlastní
mechanismus zpětné vazby je potom využíván v technických zařízeních, pracujících
s dynamickými hodnotami. Biofeedback je proces, kterým se učí pacient měnit svoji
fyziologickou aktivitu. Při současném snižování úzkosti dochází ke zlepšení imunity,
spánkové činnosti, relaxace, schopnosti učení a kognitivity.
Digitální přístroje tedy měří fyziologické aktivity EEG, dýchání, svalové
aktivity, srdeční funkce, tepovou frekvenci a poskytují zpětnou vazbu uživateli. Jsou
spojeny se změnami myšlení, chování, emocí a podporují zlepšení fyziologických
parametrů jednotlivých tělesných modalit. Současně poskytují přesnou a okamžitou
zpětnou vazbu uživateli.
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Od padesátých let minulého století byla provedena celá řada studií, které
ověřovaly účinnost měření různých tělesných modalit. Touto problematikou se zabý‑
vali ve svých pracích Schwartz, Andrasik[C107]. Jung při svém asociačním experimen‑
tu používal nejstarší metodu biofeedbacku, kterou představuje EDA (elektrodermální
biofeedback). Jedná se o měření odporu kůže, kde se také používá název GSR. V USA
a Evropě se také používá teplotní biofeedback pro nácvik relaxačních metod. Biofee‑
dback svalů EMG se používá v oblasti snížení svalové tenze a také k nácviku relaxace
různých skupin svalů. EEG biofeedback je spojen s měřením aktivity mozku a je stan‑
dartně využíván celosvětově v běžné rutinní klinické praxi.
Na začátku padesátých let 20. století (1950) se začínal rozvíjet aplikovaný
biofeedback, jako vědecká disciplína. Vychází z behaviorálních tradic a u jeho zrodu
stál Kimmel[C61]. Je úzce spojen se zpětnou vazbou a systémovými analýzami[C95].
Další rozvoj biofeedbacku i neurofeedbacku byl zaznamenán v šedesá‑
tých a sedmdesátých letech 20. století v souvislosti s výzkumem týkajícím se letů do
vesmíru. Největší rozvoj prodělal neurofeedback v USA, kde jako první Joe Kamiya,
1969 rozpracoval poznatky o vlnách alfa. V rámci své vědecké práce prokázal, že
člověk, který si uvědomuje informaci o své mozkové aktivitě je schopen rozezná‑
vat své mentální stavy, ale také regulovat svoji mozkovou aktivitu[C57]. Trénova‑
né osoby zvyšovaly amplitudu aktivity alfa vln. Na výzkum Kamiya navázal Mills
a Solyom[C80].
Tyto významné objevy na přelomu osmdesátých a devadesátých let mi‑
nulého století, spojené s frekvencemi alfa, ale i théta, měli přímou návaznost na
úzkostné poruchy a zaznamenaly také úspěch v léčbě alkoholiků a drogově zá‑
vislých[C90],[C91],[C92].
V dalších pracích byly alfa vlny měřeny také u studentů hudby. Tyto výz‑
kumy byly zaměřeny na zlepšení uměleckých hudebních výkonů, pomocí aktiva‑
ci mozku prostřednictvím alfa vln a jsou zmiňovány ve vědeckých pracích Egner
A. Gruzelier[C23].
Neurofeedback (EEG Biofeedback) byl využívaný s nejvyšší četností a byl
úzce spojen na začátku s měřením a popisem aktivity alfa.
Další frekvenční pásma EEG byla spojená s vlnami alfa a beta a popsána ve
vědecké práci Hansem Bergerem, který objevil EEG v r. 1929. Neurofyziolog Walter
(1936) objevil vlny delta a théta. Název gama vln byl popsán Jasperem a Andrewesem
(1938). Jedná se o frekvence vln od 32 Hz – 70 Hz.
Zásadní objev je spojen s podmiňováním vln SMR u koček. Výzkum pro‑
váděl M. B. Sterman se svým vědeckým týmem a objevil ochranný účinek SMR vln
proti působení epileptogenní látky, která je používána v raketových palivech. Po
aplikaci této látky měla pokusná zvířata, která se učila zvyšovat SMR ve srovnání
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netrénovaných, výrazně vyšší záchvatový práh[C141]. Tyto významné objevy dále roz‑
pracoval Joel Lubar, který aplikoval využití neurofeedbacku u dětí s poruchou pozor‑
nosti[C77].
Neurofeedback se dále rozvíjel se zlepšováním parametrů výpočetní tech‑
niky, která umožnila zlepšené kvantitativní i kvalitativní zpracování EEG záznamu.
To přináší celou řadu nových informací, které jsou spojeny se spektrální analýzou,
lokalizací, koherencí atd.
Došlo i ke zdokonalení spektrální analýzy v EEG biofeedbacku, kde je vyu‑
žívána rychlá Fourierova transformace (FFT). Vyvinutí nového software, spojeného
s kvantitativní analýzou EEG (QEEG), ale i LORETA biofeedback tzv. elektromagnetic‑
kou tomografií s nízkým rozlišením, kterou popsal ve své práci Pascual-Marqui[C89].
Jedná se o matematické zpracování EEG záznamu, kde je možno definovat lokaliza‑
ci korových zdrojů EEG, které jsou měřeny na skalpu. Pro každé frekvenční pásmo
je zobrazena informace o množství mozkových vln individuálně. V r. 1995 americká
psychologická asociace (APA) uznala kvantitativní EEG za diagnostickou a EEG bio‑
feedback za relevantní terapeutickou metodu pro psychology. Lidský mozek nám
umožňuje rozvíjet náš potenciál a dává nám obrovské možnosti poznání. Proto pomo‑
cí medicíny, psychologie a bioinženýrství budeme odhalovat jeho tajemství.
Toto compendium vniklo z potřeby poskytnout studentům ucelený přehled,
jak může dojít k přesahům mezioborové spolupráce u vědeckých disciplín v různých
oborech a hledá průniky mezi těmito obory ve zdraví i nemoci. Naším záměrem je
studenty a širokou odbornou veřejnost seznámit s možnostmi vyšetření a trénin‑
ku mozku tak, aby si každý udělal jasnou představu, jaké úžasné možnosti přináší
vzájemná synergie oborů rehabilitace, akustiky, neurotechnologií a akupunktury
v 21. století.

C.2

Mozek
Jedním z hlavních cílů neurotechnologií je vyšetření pacienta a trénink.

V této části compendia by bylo účelné připomenout všechny podstatné skutečnosti
týkající se mozku a jeho stavby. V dalších částech se budeme věnovatměření mozku
a jeho tréninku, který navazuje na tuýto první část.
Z hlediska stavby a funkce je lidský mozek mimořádný svou složitostí. Je
tvořen řádově miliardami nervových buněk, které jsou vzájemně propojeny biliarda‑
mi vzájemných spojení (synapsí). Mozek člověka tak lze beze sporu označit výjimeč‑
ný orgán. Nezůstává nicméně izolovaný, ale je (jako jiné orgány) nedílnou a integro‑
vanou součástí hierarchie lidského bytí, tvořenou řadou úrovní:
1.

úroveň subatomárních částic;

2.

úroveň atomů;

3.

úroveň molekul a makromolekul;
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4.

úroveň buněčných organel;

5.

úroveň buněk (nervové a podpůrné buňky);

6.

úroveň tkání (nervová tkáň);

7.

úroveň orgánů (mozek);

8.

úroveň orgánových soustav (nervová soustava, která je členěna na centrální
a periferní nervovou soustavu);

9.

úroveň organismu jako biologické entity;

10. úroveň lidského bytí jako komplexu bio-psycho-sociálně-spirituálního.
Pokud bychom pokračovali dál, dostali bychom se až na úroveň ekosystémů
a života na planetě Zemi, na úroveň Sluneční soustavy, Mléčné dráhy a Vesmíru jako
takového – jsme jeho součástí.
Mozek je uložen v ochranném pouzdře mozkové části lebky (neurocrania).
temenní lalok

čelní lalok

pravá mozová
polokoule

týlní lalok

levá mozová
polokoule

mozeček

mozkový kmen

spánkový lalok

Obr. C.1

Uložení mozku v hlavě
Pod kostěným obalem nacházíme tři SPECIFICKÉ MOZKOVÉ OBALY. Říkáme

jim pleny či meningy:
1.

Tvrdá plena mozková (dura mater encephali) je nejsvrchnější obal. Má podo‑
bu tuhé vazivové blány, která naléhá na vnitřní plochu lebky. Svým výběžkem
zasahuje do prostoru mezi mozkové polokoule a mimo jiné tvoří stěny žilních
splavů, které odvádějí z mozku odkysličenou krev.
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2.

Mozková pavučnice (arachnoidea encephali) představuje střední mozkovou
plenu. Směrem k mozku z ní vybíhají tenká vazivová vlákna. Prostor pod tou‑
to plenou – subarachnoideální prostor – je vyplněn mozkomíšním mokem. Ka‑
palné prostředí mozkomíšního moku vytváří ochranný vodní plášť a poskytuje
mozku ochranu před otřesy a nárazy.

3.

Měkká plena mozková (pia mater encephali) jako tenká vazivová blána naléhá
přímo na povrch mozku.
kůže s vlasy
podkoží

lebka

arachnoideální
klky

dura mater
(tvrdá plena)
arachnoidea
(pavoučnice)

žilní splav
(s odkysličenou
krví)

pia mater
(měkká plena)

mozkové pleny (meningy)

periost
(okostice)

povrch mozku

krevní céva

šedá hmota mozková
(mozková kůra)

subarachnoideální prostor (obsahuje mozkomíšní mok)

Obr. C.2

Mozkové obaly
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mozkové polokoule
I. a II. komora
III. komora

Sylviův mokovod
IV. komora
mozeček
mozkový kmen
centrální míšní kanál

Obr. C.3

Mozkové komory
MOZKOMÍŠNÍ MOK je tekutina vznikající v hloubi mozkových komorv

choroideál ních plexech (plexus chorioideus). Nachází se tak nejen kolem mozku (ve
zmíněném subarachnoideálním prostoru), ale rovněž v nitru hmoty mozku, přesněji
v komorovém systému. Ten představují čtyři vzájemně propojené mozkové komory
(ventriculi cerebrales).
Mozkomíšní mok vzniká, neustále se doplňuje a opět vstřebává. Proudí ko‑
morovým systémem a dostává se do subarachnoideálního prostoru. Jeho přebytky se
vstřebávají prostřednictvím výběžků pavučnice – arachnoideálních klků (granula‑
tiones arachnoideales).
Mozek váží zhruba 1,3–1,4 kg. Nároky mozku na dodávku kyslíku a živin
jsou vysoké: mozek, který u průměrného člověka představuje asi 2 % hmotnosti těla,
spotřebuje až 20 % veškerého kyslíku.
DODÁVKU OKYSLIČENÉ KRVE do mozku zajišťují celkem tři tepny:
1.

pravá vnitřní krkavice (arteria carotis interna dextra);

2.

levá vnitřní krkavice (arteria carotis interna sinistra);

3.

bazilární tepna (arteria basilaris), která vzniká spojením pravé a levé páteřní
tepny (arteria vertebralis dextra et sinistra).
Tři uvedené zdroje jsou propojeny Willisovým arteriálním okruhem (cir‑

culus arteriosus Willisi), ze kterého pak odstupují cévy zásobující jednotlivé oblasti
mozku, zejména přední, střední a zadní mozková tepna (arteria cerebri anterior, me‑
dia et posterior).
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přední mozkové tepny
přední komunikující tepna

vnitřní
krkavice

zadní mozková
tepna

střední mozková
tepna
zadní komunikující
tepna
bazilární tepna

vnitřní
krkavice
bazilární
tepna
páteřní tepny

TEPNY ODSTUPUJÍCÍ
Z OBLOUKU AORTY
arteria carotis interna
(vnitřní krkavice)
arteria carotis
externa sinistra

arteria carotis
externa dextra

arteria carotis
communis sinistra

arteria carotis
communis dextra

arteria vertebralis dextra et sinistra
(páteřní tepna)

arteria subclavia
dextra

arteria subclavia sinistra

truncus
brachiocephalicus
arcus aortae

Obr. C.4

srdce

Cévní zásobení mozku
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C.2.1

Základní stavební kameny mozku
Každý objekt je složen z určitých dílčích součástí. Základními buňkami

nervové tkáně (a tedy i našeho mozku) jsou buňky nervové a podpůrné:
NERVOVÉ BUŇKY (NEURONY) jsou vlastními stavebními kameny. Pro jejich
kardinální význam jim dále věnujeme samostatnou podkapitolu.
PODPŮRNÉ BUŇKY (GLIE) jsou pro činnost všech nervových buněk nezbyt‑
né. Početně dokonce převažují nad neurony. Glie zastávají funkce stavební, ochranné
i metabolické. Vytvářejí obaly nervových vláken, zprostředkovávají výživu, imunitní
dohled či odklízení odumřelých struktur.
Mnohé glie jsou zdrojem látek nezbytných pro funkci neuronů. Podpůrné
buňky sice informace prostřednictvím elektrických potenciálů samy nevedou, pro
vznik a šíření vzruchu jsou však nezbytné. Ukazuje se, že v přenosu informací hrají
glie nezanedbatelnou roli.
Převod informací prostřednictvím glií se nazývá gliotransmise. Z aktuál‑
ních výzkumů vyplývá, že astrocyty mohou významně ovlivňovat neuronální sy‑
napse a také se účastnit přenosu signálu. Bylo prokázáno, že přibližně 75 % synapsí
v hipokampu v mozku je doslova obaleno výběžky astrocytů. Astrocyty mají podobně
jako neurony receptory a iontové kanály, a mohou proto reagovat na přítomnost neu‑
ropřenašečů. Bývají mezi sebou hojně propojeny strukturami podobným elektrickým
a vytvářejí mezi sebou funkční sítě (synticia). Aktivace astrocytů v blízkosti synapse
vyvolá uvnitř jejich funkční sítě přenosy signálů díky krátkodobému zvýšení kon‑
centrace vápníkových iontů (vápníkové vlny). Tyto vápníkové vlny se po ve funkční
síti (synticiu) mohou šířit i ke vzdálenějším synapsím a tím ovlivnit i jiné synapse.
V lidském mozku nacházíme především astrocyty, oligodendroglie, epen‑
dymové buňky a mikroglie.
Astrocyty (glie hvězdicovitého tvaru) jsou v kontaktu s krevními kapilára‑
mi a zajišťují mozkovým neuronům výživu.
Oligodendroglie svými výběžky omotávají nervová vlákna. Vytvářejí tak
obaly, které jednotlivá vlákna navzájem elektricky izolují a významně zvyšují rych‑
lost šíření informací nervovým vláknem (v podobě elektrických potenciálů).
Ependymové buňky vystýlají komorový systém. Jako součást choroidálního
plexu se podílejí na vzniku mozkomíšního moku. Kmitáním svých pohyblivých řasi‑
nek přispívají k pohybu mozkomíšního moku.
Mikroglie jsou podpůrné buňky s čistící a imunitní funkcí.
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protoplazmatický astrocyt
(šedá hmota)
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oligodendroglie
(s výběžky)

ependymové buňky
myelinové pochvy

oligodendroglie
(svými výběžky
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Obr. C.5

Glie

C.2.1.1

Nervové buňky – neurony
Nervové buňky (neurony) jsou vysoce specializované buňky, které zpra‑

covávají, rozvádějí, převádějí, upravují i tvoří informace v podobě elektrických po
tenciálů.
Celkový počet neuronů v lidském mozku je odhadován na stovky miliard.
Ačkoli mohou nové neurony v omezeném počtu vznikat z kmenových buněk i v do‑
spělosti, zralé neurony ztratily schopnost se množit. Vznikají tak primárně během
nitroděložního života ze svých předchůdců (neuroblastů) a jejich počet v průběhu ži‑
vota klesá.
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K významným změnám v počtu neuronů (ve smyslu úbytku) dochází
v důsledku řady chorobných procesů. Ty mohou mít původ přímo v mozku, jako jsou
atroficko-degenerativní onemocnění (například demence Alzheimerova typu). Mo‑
hou však vycházet také z působení neurotoxických látek (například alkoholu) nebo
z onemocnění jiných systémů, jako například důsledky poruch prokrvení ve smyslu
ischemie (čili nedokrvení) nebo krvácení u cévních mozkových příhod (neboli iktů či
mozkových mrtvic) nebo ischemicko-vaskulárních forem demencí.
Neurony jsou buňky rozmanitých tvarů a velikostí. Jejich základní stavba
je však obdobná. Obsahují vždy tělo a systém výběžků:
Tělo (soma) je ústřední částí každého neuronu. Obsahuje jádro, endoplaz‑
matické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, ribozomy a další buněčné orga‑
nely. Tvarem může tělo neuronu připomínat pyramidu, ovál, kouli, kapku, hvězdici
apod.
Dendrity jsou vesměs početné dostředivé výběžky, které přivádějí informa‑
ce vždy k tělu nervové buňky.
Axon (neurit) je různě dlouhý výběžek, který vede informace vždy směrem
od těla nervové buňky. Větví se zpravidla až na konci.
terminální větvení
axonu

dentrity
s dendritickými
trny

tělo neuronu
s jádrem a dalšími
organelami
Ranvierův zářez

iniciální segment
axonu

myelinové pochvy
(zde tvořené Schwannovými buňkami)

Obr. C.6

Neuron
Z funkčního hlediska rozeznáváme neurony:

• motorické – ovládající hybnost kosterního svalstva;
• senzitivní – přenášející smyslové informace;

— 186 —

Kapitola C

• vegetativní (neboli autonomní) – řídící vnitřní orgány a funkce bez účasti vůle;
• propojovací (neboli interneurony) – propojující a integrující informace.
MULTIPOLÁRNÍ NEURONY
dendrity

dendrity

tělo neuronu

tělo
neuronu

axon

dendrit
PSEUDO
UNIPOLÁRNÍ
NEURON

axon
dendrity

axon

BIPOLÁRNÍ
NEURON

axon
dendrity

terminální větvení
axonu

axony

Obr. C.7

Neurony
Plazmatická membrána neuronu je v klidu polarizovaná: z její vnitřní stra‑

ny převažuje náboj záporný (podmíněný zejména bílkovinami) a z vnější strany pře‑
važuje náboj kladný (podmíněný především unikajícími draselnými ionty). Klidový
proud draselných iontů z buňky je podmíněn především propustností membrány pro
tyto ionty. Hnací silou je koncentrační gradient. Velikost klidového potenciálu je ‒60
až ‒90 mV.

— 187 —

Kapitola C

Díky činnosti sodíkodraslíkových pump (Na+/K+-ATPázy) je uvnitř neuro‑
nu udržována převaha draselných (K+) iontů a vně neuronu převaha sodných (Na+)
iontů. Pokud mají tyto pumpy dostatek energie (je dodávána v podobě adenosintri‑
fosfátu – ATP), čerpají uvedené ionty a vytvářejí koncentrační gradient. Ten tlačí
ionty draslíku ven a ionty sodíku dovnitř. Stačí pak změnit propustnost membrány
pro dané ionty a koncentrační gradient podmíní jejich proud z místa o větší koncen‑
traci do místa o nižší koncentraci. Jelikož ionty nesou náboj, je jejich přesun spojen
se změnami polarizace. Právě to je základním principem změn potenciálu na mem‑
bráně nervové buňky, a tedy vedení informací nervovými vlákny.
VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

Na+ ionty
(převažují
zevně)
koncentrační
gradienty
tlačí ionty
Na+ dovnitř
a K+ ven

ATP
ADP

K+ ionty
(převažují
uvnitř)
NITRO NEUTRONU

Obr. C.8

Na+/K+ pumpa
(Na+/K+ ATPáza)
(aktivně čerpá
Na+/K+ ionty
za spotřeby
energie z ATP)

Na+ kanál
(propouští ionty
Na+ ve směru
koncentračního
gradientu)

K+ kanál
(propouští ionty
K+ ve směru
koncentračního
gradientu)

Sodíko-draslíková pumpa a koncentrační gradienty Na+ a K+ iontů
Neurony přenášejí informace v podobě AKČNÍCH POTENCIÁLŮ (AP). Pro

tento potenciál platí zákon „vše nebo nic“ – akční potenciál je, nebo není: pokud je,
má vždy stejný průběh.
Akční potenciál má charakteristické fáze a průběh. Skládá se z depolariza‑
ce, trans-polarizace, repolarizace a hyperpolarizace. Jednotlivé fáze jsou podmíněny
změnami iontových toků přes membránu nervové buňky. Hnací silou těchto toků je
již zmíněný koncentrační gradient.
Depolarizace je vyvolána otevřením rychlých Na+ kanálů, kterými Na+ ion‑
ty proudí dovnitř neuronu a vnášejí sem kladný náboj (de facto ruší klidovou pola‑
rizaci membrány). Vrcholem depolarizace je úplné přepólování membrány – transpo‑
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larizace, kdy uvnitř je kladný náboj (vnesený sem Na+ ionty) a zevně náboj záporný.
Jelikož jsou Na+ kanály otevřeny pouze velmi krátkou dobu, je depolarizace rychlá.
Repolarizace je způsobena otevřením K+ kanálů a proudem K+ iontů. Víme,
že ionty se pohybují vždy ve směru svého koncentračního gradientu: K+ ionty proto
unikají ven z neuronu a vynášejí kladný náboj. Můžeme říci, že vracejí potenciál zpět
do klidových podmínek.
Jelikož jsou K+ kanály otevřeny delší dobu, uniká jimi více K+ iontů, než při‑
teklo Na+ iontů. Polarizace je tak na konci akčního potenciálu dočasně ještě vyšší než
v klidu. To se nazývá hyperpolarizace.
Otevřené Na+ kanály
Méně
Hodně

Otevřené K+ kanály

Napětí membrány
+30 mV
0 mV

Klidová polarizace
‒70 mV

Čas [ms]

Obr. C.9

Akční potenciál
Jeden akční potenciál představuje jednotku přenesené informace (pomysl‑

nou jedničku informačního přenosu). Neurony přenášejí akční potenciály nikoli izo‑
lovaně, ale v celých sériích. Právě sériemi akčních potenciálů (jako sad pomyslných
jedniček a nul) neurony přenášejí a kódují informace. Podstatná je kvalita i kvantita
včetně „frekvence palby“ akčních potenciálů.
Akční potenciál je formou přenosu informace v rámci jednoho neuronu.
Jako vlna depolarizace – transpolarizace – repolarizace – hyperpolarizace se šíří ner‑
vovými vlákny rychlostí 2–120 m/s.
Rychlost šíření akčního potenciálu závisí mimo jiné na tloušťce daného
nervového vlákna a jeho obalech. Platí, že silnější a obalená nervová vlákna vedou
informace rychleji než tenčí vlákna bez obalů.
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Elektrické potenciály, které jsou s činností neuronů neoddělitelně spojeny,
je možno měřit a zaznamenávat jak přímo na nervových vláknech, tak z povrchu
těla. Záznam elektrické aktivity mozkových neuronů snímané z povrchu hlavy je
podkladem například elektroencefalografie (EEG) – funkčního vyšetření, se kterým
seznamujeme v další části knihy.
Neurony nikdy nefungují izolovaně. Jsou navzájem propojené do gigantické
3D sítě. Principem jejího fungování je interakce, kdy je velmi podstatné, aby se infor‑
mace přenesla z jednoho neuronu na druhý. To se děje v synapsích (zápojích), kterým
se věnujeme v další kapitole.

C.2.1.2

Spoje mezi neurony – synapse
Synapse je spojením dvou buněk, přičemž alespoň jedna je nervová. Je ja‑

kousi staveb něfunkční jednotkou činnosti nervového systému. Umožňují přenos in‑
formací mezi buňkami.
Složitost a celková kapacita nervového systému vychází z počtu nervových
buněk, a zejména pak z počtu synaptických kontaktů mezi nimi. Například v lidském
mozku se může jeden jediný neuron zapojovat až tisícem synapsí.
Nejpočetnější jsou synapse interneuronové (z latinského inter – mezi), ve
kterých se kontaktují dva neurony: presynaptický (z latinského prae – před) a postsy‑
naptický (z latinského post – za, po).
Synapse neuroreceptorová je kontaktem receptorové buňky (např. tyčinky
a čípky sítnice oka) a neuronu.
V rámci synapse neuroefektorové se spolu kontaktují nervová a efektorová
buňka. Efektorem přitom může být hladká i příčně pruhovaná svalovina či žlázové
buňky.
Celkový počet synapsí v lidském mozku je ohromující a jen stěží odhadnu‑
telný. Každá jedna synapse však vždy umožňuje pouze jednosměrný přenos infor
mací.
V rámci jedné synapse rozeznáváme tři části:
1.

presynaptický útvar – může jím být například konečné větvení axonu nebo
část smyslové buňky;

2.

synaptická štěrbina je úzký prostor, který odděluje membrány presynaptického
a postsynaptického útvaru (dosahuje šíře v řádu nm);

3.

postsynaptický útvar představuje nejčastěji větvení dendritu, ale i membránu
těla nervové buňky nebo efektorové buňky.
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axo-dendritická synapse

axo-somatická synapse

PRESYNAPTICKÝ NEURON

myelinové obaly
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receptory na postsynaptické
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Obr. C.10

Stavba synapse
V rámci jedné nervové buňky jsou informace přenášeny v podobě sérií akč‑

ních potenciálů (viz výše). V rámci synapse je u člověka informační přenos realizo‑
ván pro střednictvím chemické látky (říkáme jí mediátor – transmiter – přenašeč).
Proto se synapse lidského nervového systému označují jako chemické.
V živočišné říši existují také synapse elektrické, v jejichž rámci akční poten‑
ciál presynaptického neuronu přímo spouští akční potenciál postsynaptického neu‑
ronu.
V pozici přenašeče může v rámci lidského nervového systému fungovat
zhruba stovka různých chemických látek. Paleta mediátorů je velmi pestrá (a není
konečná – naše poznatky se stále rozšiřují). Z chemického hlediska se jedná nej
častěji o:
• biogenní aminy (např. dopamin, serotonin, noradrenalin, adrenalin, histamin);
aminokyseliny (např. kyselina gama-aminomáselná – GABA, kyselina glutamo‑
vá, kyselina asparágová);
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• neuropeptidy (např. endogenní opiáty/endorfiny, enkefaliny, dynorfiny/, oxyto‑
cin, vasopresin, sekretin, neurotenzin, bombezin, neuropeptid Y, substance P);
• jiné skupiny (např. acetylcholin, adenosin, prostaglandiny, melatonin, ale
i anorganický oxid dusnatý – chemicky NO).
Mediátory jsou „uskladněny“ ve váčcích (vezikulách) v presynaptickém
útvaru. Pokud sem dospěje akční potenciál, dojde mimo jiné k otevření kanálů pro
Ca2+ ionty, které jimi po směru svého koncentračního gradientu proudí do nitra ne‑
uronu. Tady vápník vstupuje do kaskády reakcí, jež podmíní přesun váčků s medi‑
átorem směrem k membráně presynaptického útvaru. V okamžiku, kdy vezikuly
splynou s plazmatickou membránou, uvolní (doslova vylijí) svůj obsah do synaptické
štěrbiny. Molekuly uvolněného mediátoru pronikají k postsynaptické membráně, ve
které jsou zanořeny specifické receptory, a interagují s nimi.
Receptorové systémy si můžeme představit jako jakési „čtečky“, které rea‑
gují na příslušný mediátor. Každý mediátor má jeden nebo více svých receptorů („čte‑
ček“), které po interakci s daným přenašečem realizují další děje.
Výsledkem interakce mediátoru a příslušného receptoru může být změna
propust nosti membrány pro ionty. To ovlivní iontový tok a mění membránový poten‑
ciál. Vzniká excitační postsynaptický potenciál (EPSP) nebo inhibiční postsynaptický
potenciál (IPSP).
EPSP a IPSP jsou malé lokální změny klidového potenciálu, přičemž EPSP je
změnou ve směru depolarizace (tedy vychýlení k nule) a IPSP je naopak změnou ve
směru zvýšení klidové polarizace.
Jednotlivé drobné změny elektrického potenciálu (respektive EPSP a IPSP)
se sčítají – hovoříme o sumaci. Pokud je změna elektrického potenciálu dostatečná,
může na postsynaptické membráně vzniknout akční potenciál.
Další variantou výsledné interakce mediátor-receptor může být aktivace
buněčných proteinů (zejména G‑proteinu a nitrobuněčných enzymů), která spouští
kaskádu metabolických reakcí v buňce. Jejich výstupem může být například vznik
látek, které pronikají do jádra neuronu, kde ovlivňují DNA, respektive genetickou in‑
formaci. Výsledkem pak může být aktivace určitých genů. To podmíní tvorbu RNA,
bílkovin, růst neuronálních výběžků, ovlivní produkci mediátorů a jiných látek
apod. Variantou je také aktivace specifických enzymů a metabolických cest, na je‑
jichž konci vznikají specifické produkty. Dvě základní cesty otevřené interakcí me‑
diátoru s receptorem (s řadou možných modifikací) se samozřejmě mohou provázat –
tedy běžet současně. Můžeme si to zjednodušeně znázornit na obrázku.
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‣ PŘENOS INFORMACE
‣ MOŽNÝ AKČNÍ POTENCIÁL
‣ SUMACE EPSP A IPSPS
‣ ZMĚNA POLARIZACE MEMBRÁNY (EPSP × IPSP)
interakce mediátoru s receptorem
‣ AKTIVACE BUNĚČNÝCH PROTEINŮ (G‑protein aj.)
‣ KASKÁDY NITROBUNĚČNÝCH REAKCÍ
‣ OVLIVNĚNÍ METABOLISMU
‣ SPECIFICKÉ PRODUKTY
‣ SPECIFICKÝ VÝSLEDEK

Obr. C.11

Dvě základní cesty otevřené interakcí mediátoru s receptorem
Různé mediátory mají různý počet dnes známých receptorů. V každé zá‑

kladní skupině přitom často existují ještě receptorové podtypy jako specifické va‑
rianty. Naše poznání přitom stále není uzavřeno. Zpřesňováním poznatků se počet
známých receptorů stále zvyšuje.
Dnes víme, že například serotonin má sedm základních receptorů (označo‑
vaných 5‑HT1 až 5‑HT7), dopamin má pět základních receptorů (D1 až D5), acetylcho‑
lin má dva základní receptory (nikotinové receptory N a muskarinové receptory M),
gama-aminomáselná kyselina má tři základní receptory (GABAA, GABAB, GABAC),
endogenní opiáty mají pět základních receptorů (μ, κ, δ, ε, σ), histamin má tři základ‑
ní receptory (H1 až H3), adrenalin a noradrenalin mají dva základní typy receptorů
(α, β) s několika podtypy atd.
Konkrétní podtyp receptoru pak vede k určité konkrétní reakci. Jednotli‑
vé výsledky konkrétní interakce mediátor-receptor se přitom mohou lišit. Nesmíme
zapomenout, že do „chemického koktejlu“ jsou zapojeny také další látky – například
růstové faktory, neuromodulátory, látky dodávané zvnějšku (léky, drogy, složky po‑
travin a nápojů).
Pokud si představíme zhruba stovku typů mediátorů, přičemž velká část
z nich interaguje s různými typy a podtypy receptorů, neuromodulátory a další vstu‑
pující chemické substance, je zřejmé, jak nesmírně složité je chemicko-interakční hle‑
disko činnosti našeho mozku.
Než se stručně podíváme na funkce nejznámějších mediátorů, které se
významně uplatňují v mozku člověka, je vhodné zdůraznit, že na každé psychické
funkci se vždy podílí více mediátorů. I když je role jednoho z nich zpravidla klíčová,
není to nikdy otázka pouze jediné substance, ale směsi chemických látek. Zásadní je
také role receptorů, které s daným mediátorem interagují.
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Podstatné nikdy není jen absolutní množství dané látky (koncentrace), ale
rovněž vzájemný poměr chemických substancí, jakož i počet a aktivita příslušných
receptorů. „Želízek v ohni“ je vždy více.
Pokud si tyto souvislosti uvědomíme, bude nám jasné, proč depresi mohou
léčit léky, které působí na odlišné mediátorové systémy – serotoninový, noradrena‑
linový, adrenalinový i dopaminový, nebo proč antidepresivní účinek může mít lék,
který zvyšuje koncentraci serotoninu v synaptických štěrbinách, i jiný lék, který kon‑
centraci serotoninu v synaptických štěrbinách naopak snižuje.
Acetylcholin je mediátor spojený zejména s kognitivními funkcemi, učením
a tvorbou paměťových stop. Prostřednictvím autonomních (vegetativních) nervových
vláken vstupuje také do řízení vnitřních orgánů (srdce, žláz apod.), prostřednictvím
motorických nervových vláken řídí pohyb kosterních svalů.
Adrenalin a noradrenalin jsou mediátory s aktivačními (stimulačními)
účinky.
Vstupují do emočního prožívání, řízení vnitřních orgánů i řady dalších
funkcí.
Dopamin je mediátor se „širokým záběrem“. Má vliv na integritu psychic‑
kých funkcí, prožívání, emoce. Je produkován speciální sítí neuronů, kterou označu‑
jeme jako mozkový systém odměny. Aktivace tohoto systému je spojena s příjemnými
pocity, prožitkem uspokojení a slasti.
GABA a glycin jsou nejvýznamnějšími tlumivými mediátory.
Serotonin neboli 5‑hydroxytryptamin (zkráceně 5‑HT) vstupuje zejména
do emočního prožívání a vnímání bolesti. Hraje také roli podpůrného neurotrofního
faktoru – můžeme říci, že zlepšuje kondici neuronů.
Glutamát řadíme také mezi nejvýznamnější neuropřenašeče (více než polo‑
vina synapsí v mozku využívá pro přenos informací tuto aminokyselinu). Glutamát
má rovněž jako acetylcholin (mimo jiné) vztah ke vzniku paměťových stop a je hojně
zkoumán v souvislosti s demencí Alzheimerova typu apod.
Produkce a uvolňování mediátorů je u různých lidí rozdílná. Kolí‑
sá v průběhu dne a odlišná je rovněž v průběhu řady aktivit a prožitků, jejichž
prostřednictvím tak můžeme ovlivnit i „chemii našeho mozku“. Ta následně působí
na naše prožívání. Zvýšit produkci dopaminu a serotoninu můžeme například pra‑
videlnou fyzickou aktivitou, zažitím úspěchu, příjemnými prožitky. Proto je zcela
opodstatněnou a vhodnou součástí terapeutických programů také pohybová a pra‑
covní aktivita, práce s tělem, realizace různých aktivit apod.
Na mediátorové systémy působí rovněž psychoaktivní látky, které ovlivňu‑
jí psychické a mozkové funkce. Mezi ně patří celá řada léků, ale i drog a toxinů. Je‑
jich efekt se projeví na presynaptické i postsynaptické úrovni. Může dojít ke změně
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produkce, uvolňování, zpětného vychytávání nebo rozkladu mediátorů. Ovlivněny
mohou být také přímo receptorové systémy, iontové kanály, transportní systémy, en‑
zymy či nitrobuněčné organely a děje.
Pokud víme, kde jsou dané mediátory zapojeny a jaké psychické funkce ov‑
livňují, můžeme pochopit hlavní účinky psychoaktivních látek.
V podobě psychofarmak (léků ovlivňujících psychické funkce) mohou psy‑
choaktivní látky obecně působit na bdělost, afektivitu, kognitivní a mnestické funkce
(paměť, myšlení, ale i pozornost), na celkovou integritu psychických funkcí. Podrob‑
nější přehled psychofarmak přesahuje rámec naší knihy.
Vztah mezi aktivitami, chováním, prožitky a chemickým složením mozku
je oboustranný, což si můžeme demonstrovat na jednoduchém schématu.

AKTIVITY
CHOVÁNÍ
PROŽITKY

Obr. C.12

CHEMIE MOZKU

Oboustrannost vztahů chemie mozku
Zjednodušeně to znamená, že působením psychoaktivních látek dochází

primárně ke změně „chemie mozku“, což následně ovlivní prožívání a chování – na‑
příklad užívání antidepresiv odstraní patologicky smutnou náladu a zvýší motivaci,
zájem a aktivitu. Platí to i naopak: danému člověku příjemné aktivity spojené s pro‑
žitky (například sportovní aktivita, návštěva koncertu, úspěšné složení zkoušek, pří‑
jemné setkání či uspokojivé rande, zažití úspěchu a ocenění při maturitě, promoci
apod.) změní ve svém důsledku „chemii mozku“ (množství produkovaných a uvolňo‑
vaných mediátorů, jejich receptorů apod.). To opět ovlivní naladění a prožívání…
Chceme zdůraznit oboustrannost a zacyklenost vztahu znázorněného na
předchozím schématu. Proto by nedílnou součástí terapie duševních poruch a ne‑
mocí měly být vždy také určité aktivity a činnosti, nikoli pouze „chemická dopomoc“
v podobě psychofarmak.
Konkrétní nabídka aktivit musí vycházet z daného člověka a jeho indivi‑
duality (jistě nelze „vše doporučit všem“). V řadě případů je limitujícím také celko‑
vý stav – například v případě těžké deprese vycházíme z nutnosti primárně ovlivnit
„chemii mozku“ a až následně (po stabilizaci stavu psychofarmaky) je možno postup‑
ně a pomalu zařazovat aktivity. Člověk v těžké depresi není zpravidla schopen takřka
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žádných aktivit a doporučovat je bychom mohli těžko považovat za adekvátní. Jakmi‑
le to stav umožní, je však zařazování aktivit a činností nezbytné.
V části věnované plasticitě mozku půjdeme ještě dál: aktivity a prožitky to‑
tiž mohou ovlivnit nejen „chemii mozku“, ale také stavbu a organizaci sítě nervových
buněk! Uvedené schéma bychom tak měli rozšířit.

AKTIVITY
CHOVÁNÍ
PROŽITKY

Obr. C.13

CHEMIE
+ FUNKCE
+ STAVBA
MOZKU

Oboustrannost vztahů chemie, funkce a stavby mozku
Můžeme tedy zjednodušeně říci, že náš mozek ovlivňuje a umožňuje naše

aktivity, chování a prožitky. Zároveň vše, co konáme a prožíváme, působí na náš mo‑
zek a může měnit jeho funkci i stavbu.

C.2.2

Stavba a funkce jednotlivých částí mozku
V našem mozku jsou všechny části mnohonásobně propojeny, neexistují

a nefungují izolovaně. Naopak, chceme opakovaně zdůraznit, že mozek představuje
jeden funkční celek, který je integrálně propojen s ostatními částmi těla. A tělo je in‑
tegrální součástí bio-psycho-sociálně-spirituálního komplexu lidského bytí. To měj‑
me neustále na paměti – i když se o jednotlivých částech mozku budeme zmiňovat
postupně a odděleně. Nedílnou součástí stavby a funkce mozku je kromě celistvosti
a integrace rovněž jasně daný princip hierarchie a kompetencí. To znamená, že kaž‑
dá část má určitou roli (či skupinu rolí) v rámci celku. Platí přitom, že čím je daná
role pro celek významnější, tím větší a objemnější oblasti mozku se jí zabývají.
Tento princip nacházíme nejen u člověka, ale u všech tvorů, kteří mají mo‑
zek: představme si například živočicha, který žije v temnotě a pro jehož život je nej‑
významnější čich a hmat. Pak jsou oblasti mozku, které čichové a hmatové informace
zpracovávají, jednoznačně objemnější než části, které zpracovávají podněty zrakové
(pro daného tvora nepodstatné).
Pokud bychom dané principy zobecnili, pak lze říci, že každá část mozku
má jisté určení a pracuje v zájmu celku a v integraci s ostatními částmi. Jinými slovy,
každý neuron našeho mozku „ví“, jaké je jeho místo a role. Tomu podstatnějšímu při‑
tom mozek věnuje více prostoru, času a energie (a nervových buněk). Princip hierar‑
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chie stanoví, které části mozku mají „právo veta“ nebo „rozhodující slovo“. Pravidla
jsou jasně daná. Prioritní je přitom vždy účel – například ve vrcholně lidské činnosti,
jakou je myšlení, je nepochybně „hlavní“ mozková kůra. V určité situaci se ale celý
mozek „podřídí“ podkorovým částem limbického systému, v základních otázkách
přežití „velí“ struktury mezimozku, mozkového kmene apod.
Z pohledu stavby a funkce mozku se dále stručně zaměříme na funkční ar‑
chitekturu lidského mozku, respektive jeho funkčních systémů. V neurovědách se
častěji užívá termín neurokognitivní síť velkého rozsahu.
Uveďme si pět nesmírně významných základních vlastností funkčních sys‑
témů lidského mozku:
1.

ORGANIZACE: představuje vnitřní uspořádání systémů a vzájemných vztahů
jeho jednotlivých součástí.

2.

HIERARCHIZACE: představuje vertikální uspořádání stavby a činnosti systému.
Nadřízené části zpětnovazebně řídí části podřízené.

3.

INTEGRACE: představuje vzájemné slučování činnosti jednotlivých částí jed‑
notlivého systému i systémů různých.

4.

NATOMICKÁ VAZBA: je založena na tom, že projevy činnosti systému jsou zej‑
ména v dospělosti vázány spíše na některé části mozku než na části jiné.

5.

PARALELNĚ DISTRIBUOVANÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACE.
Tato klasifikace je postupně rozšiřována a překonávána, ale uvádíme ji pro

didaktickou přehlednost.
V rámci mozku rozlišujeme šedou a bílou hmotu mozkovou:
Šedá hmota mozková je tvořena především těly nervových buněk. Na něk‑
terých místech vytvářejí specifické shluky s určitou funkcí, říkáme jim jádra. Na po‑
vrchu mozku tvoří mozkovou a mozečkovou kůru. Na úrovni mozkového kmene (viz
dále) tvoří nervové buňky speciální trojrozměrnou síť – retikulární formaci.
Bílá hmota mozková obsahuje zejména nervová vlákna (axony a dendrity).
Jelikož vlákna propojují a vedou informace, je jasné, že bílá hmota je objemově velmi
významnou částí mozku. Například v koncovém mozku leží v hloubi pod mozkovou
kůrou. Nervová vlákna, která vedou určitý druh informací, se seskupují do tzv. ner‑
vových drah:
Asociační dráhy zajišťují propojení neuronů v rámci jedné mozkové poloko‑
ule.
Komisurální dráhy realizují propojení obou polovin mozku (respektive
pravé a levé mozkové polokoule).
Projekční dráhy propojují vyšší a nižší etáže centrálního nervového systé‑
mu – například mozkovou kůru a páteřní míchu. Ascendentní dráhy vedou informa‑
ce do vyšších etáží, descendentní dráhy naopak do etáží nižších.
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Podívejme se nyní stručně a přehledově na hlavní etáže mozku. S dalšími
podrobnostmi se pak seznámíme v další části textu.
POHLED NA LEVOU
STRANU MOZKU

POHLED NA PRAVOU
STRANU MOZKU

mozková polokoule

mozeček
mozkový kmen
POHLED NA VNITŘNÍ
STRANU MOZKU

POHLED ZEZADU
levá mozková
polokoule

pravá mozková
polokoule

mezimozek

vazník

talamus
hypotalamus

mozeček
hypofýza

mozkový kmen
POHLED SHORA

levá mozková
polokoule

Obr. C.14

pravá mozková
polokoule

Lidský mozek
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C.2.2.1

Mozkový kmen
Mozkový kmen je spolu s mozečkem uložen v zadní jámě lební. Představuje

„základní etáž mozku“, která v úrovni velkého týlního otvoru kontinuálně přechází
v páteřní míchu. Skládá se ze tří částí, kterými jsou:
• prodloužená mícha (medulla oblongata);
• Varolův most (pons Varoli);
• střední mozek (mesencephalon).
Nervové buňky mozkového kmene tvoří retikulární formaci (z latinského
rēticulus – síťka, rēte – síť, rēticulātus – síťovitý). Ascendentní (vzestupný) systém re‑
tikulární formace vysílá vlákna do vyšších etáží mozku. Hraje roli aktivační a podílí
se mimo jiné na genezi vědomí a bdělosti. Descendentní (sestupný) systém retikulár‑
ní formace vysílá vlákna do nižších oblastí, tedy k neuronům páteřní míchy.
Kmenová jádra (seskupení neuronů na úrovni kmene) hrají zásadní roli
zejména v řízení vitálních funkcí (dýchání, srdeční funkce), vitálních reflexů (poly‑
kání, kašlání, zvracení). Jsou zde také jádra většiny hlavových nervů. Na mozkový
kmen se tak musíme dívat jako na etáž, bez které bychom se doslova ani nenadechli.
Je tedy jasné, že onemocnění nebo úrazy mozkového kmene bývají závažné, nezřídka
smrtící.
Z logiky věci vyplývá, že mozkovým kmenem prochází všechna vzestupná
a sestup ná vlákna, která propojují vyšší etáže mozku s páteřní míchou.
vazník
koncový mozek

střední mozek

M

Varolův most

O
ZK
O

mozeček

VÝ

prodloužená mícha

KM
EN

Obr. C.15

Mozkový kmen
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C.2.2.2

Mozeček
Mozeček (cerebellum) nacházíme v zadní jámě lební. Je tvořen dvěma mo‑

zečkovými polokoulemi (hemispheria cerebelli) a nepárovou střední částí – mozeč‑
kovým červem (vermis cerebelli).
Povrch mozečku není hladký, je rozbrázděn rýhami. Spojení s dalšími ob‑
lastmi mozku zajišťují objemné horní, střední a dolní mozečkové stonky (pedunculi
cerebellares craniales, medii et caudales).
Šedá hmota tvoří mozečkovou kůru na povrchu a mozečková jádra v hloub‑
ce mozečkové tkáně. Mozečková kůra je tvořena třemi vrstvami neuronů, které se liší
velikostí těl i délkou, uspořádáním a tvarem systému výběžků.
Charakteristickou buňkou mozečkové kůry je Purkyňova buňka – obje‑
mově velký neuron, který má specifický tvar dendritického větvení (viz Obr. C.16).
typické bohaté
větvení dendritů

tělo Purkyňovy buňky

dendrity
axon

Obr. C.16

Purkyňova buňka mozečku
Uspořádání šedé a bílé hmoty mozečku (šedá hmota povrchově a bílá hmo‑

ta v hloubce) má na řezu charakteristickou podobu – připomíná strom. Nazývá se po‑
eticky stromem života (arbor vitae).
Mozeček rádi nazýváme „šedou eminencí mozku“ – v každém okamži‑
ku přijímá a zpracovává obrovské množství informací, obrazně „ví o mnohém a za‑
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sahuje do mnohého“. Jeho funkce jsou komplexní – dominantně se podílí na řízení
a koordinaci hybnosti. Ačkoli je to funkce významná (a poruchy mozečku zpravidla
významně narušují plynulost, hladkost, přesnost a koordinaci pohybů), mozeček ne‑
zůstává pouze u toho: zasahuje významně také do kognitivních funkcí, podílí se na
procesech učení a řešení problémů, ovlivňuje naše jednání a prožívání.
ZADNÍ STRANA MOZEČKU
mozečkový červ

mozečkové polokoule
„STROM ŽIVOTA“ (arbor vitae) NA ŘEZU MOZEČKEM
čtverohrbolí
tředního mozku
mozkový kmen

šedá hmota
mozečku
(mozečková
kůra)

prodloužená
mícha
šedá hmota mozečku (v hloubce
uložené mozečkové jádro – nucleus
dentatus)

bílá hmota
mozečku

Obr. C.17

C.2.2.3

Mozeček

Mezimozek
V centrální části mozku – přímo v pomyslném středu mezi mozkovými po‑

lokoule mi – nacházíme mezimozek (diencephalon). Z anatomického a funkčního hle‑
diska ho členíme na dvě části: talamus a hypotalamus.
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Talamus (thalamus) je hlavní přepojovací ústředí mozku. Zpracovává a dále
rozesílá obrovská kvanta informací ze všech smyslů (s výjimkou čichu), kožních re‑
ceptorů, svalů, šlach, kloubů, ale i z vnitřních orgánů nebo z řady oblastí mozku. Po‑
dílí se na distribuci informací senzitivních, motorických i autonomních. Někdy se
označuje jako „brána vědomí“, neboť přijaté informace přeposílá také do mozkové
kůry, a tedy do vědomí.
Hypotalamus (hypothalamus) hraje ústřední roli v udržování stálosti vnitř‑
ního prostředí (homeostázy), dominantně se podílí na řízení všech vnitřních orgánů
a funkcí. Hypotalamus má „podvojnou roli“ – funguje jednak jako velmi významné
nervové ústředí, jednak jako producent regulačních i systémových hormonů. Společ‑
ně s podvěskem mozkovým (hypofýzou) tvoří hypotalamo-hypofyzární systém, což
je systém, který je nadřazen většině žláz s vnitřní sekrecí a funguje jako centrální re‑
gulátor produkce řady hormonů.
Význam hypotalamo-hypofyzárního systému je obrovský. Hraje zásadní
roli také v souvislostech emočních projevů nebo řízení stresové reakce. Další podrob‑
nosti jsou důležité, nicméně přesahují rámec tohoto textu.
vazník

koncový mozek

MEZIMOZEK

intertalamická adheze
(spojení talamů)

talamus
hypotalamus

hypofýza napojená
na hypotalamus

Obr. C.18

mozkový kmen

Mezimozek
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ULOŽENÍ TALAMU

talamus v hloubce
mozkové hmoty

SKUPINY TALAMICKÝCH JADER
mediální talamická
jádra

intertalamická
adheze (propojení
talamů)

přední talamická
jádra

zadní talamická jádra
zevní talamická jádra

ventrální talamická jádra
(přední ventrální, boční
ventrální, zadní ventrální)

Obr. C.19

C.2.2.4

Mezimozek – talamus

Koncový mozek
Mohli bychom říci, že člověka od jiných savců nejvíce odlišuje právě konco‑

vý mozek (telencephalon)
• je nejobjemnější a nejvíce rozvinutou částí lidského mozku. Skládá se ze dvou
mozkových polokoulí;
• hemisfér (hemisferia cerebri), které rozděluje hluboká štěrbina (fissura longitu‑
dinalis cerebri, fissura interhemispherica).

— 203 —

Kapitola C

Propojení obou hemisfér zajišťují spoje – komisury. Nejobjemnější z nich je
vazník neboli kalózní těleso (corpus callosum). Obsahuje řádově stovky milionů ner‑
vových vláken, kterými spolu obě polokoule komunikují a předávají si informace.
Povrch obou mozkových polokoulí je brázdami rozdělen do mozkových
závitů – gyrů (gyri cerebri, jednotné číslo gyrus cerebri). Takové členění významně
zvyšuje povrch mozku, a tedy i objem mozkové kůry, která povrch koncového mozku
pokrývá.
Většinu (zhruba 90 %) mozkové kůry představuje šestivrstevný neocortex.
Zbývající část tvoří trojvrstevný allocortex a čtyřa pětivrstevný mesocortex. Každá
vrstva obsahuje obrovské množství těl neuronů uložených v několika řadách. Veli‑
kost, tvar a zapojení nervových buněk v jednotlivých vrstvách se liší.
Rozlišujeme například granulární vrstvu tvořenou neurony, které připomí‑
nají malá zrníč ka (granulky), a pyramidální vrstvu obsahující neurony, které svým
tvarem připomínají pyramidu.
Šedá hmota koncového mozku netvoří pouze zmíněnou mozkovou kůru,
ale také objemově velké podkorové struktury (patří k nim zejména bazální jádra
a podkorové struktury limbického systému).
V každé mozkové polokouli rozlišujeme celkem pět mozkových laloků. Jsou
většinou pojmenovány podle svého umístění. Jedná se o:
• lalok čelní – frontální (lobus frontalis);
• lalok spánkový – temporální (lobus temporalis);
• lalok temenní – parietální (lobus parietalis);
• lalok týlní – okcipitální (lobus occipitalis);
• lalok ostrovní – inzulární (lobus insularis neboli ostrov – insula) je většinou
označován jako „pátý lalok“.
Inzulární lalok má v mnoha směrech výjimečné postavení – jako jediný
z mozkových laloků není viditelný přímo na povrchu mozku. Je patrný až po odklo‑
pení spánkového laloku. Zařazení i funkce inzuly jsou nejméně probádané. Někteří
anatomové jej nepovažují za samostatný lalok – podle našeho názoru si však zařazení
mezi mozkové laloky zaslouží.
V každém mozkovém laloku rozlišujeme oblasti s určitou vymezenou funk‑
cí, tzv. funkční korové oblasti, které zpracovávají informace určitého druhu. Kromě
toho zde nacházíme oblasti, jejichž hlavním posláním je propojování, integrace, zpra‑
covávání a asociace rozmanitých informací (včetně paměťových stop) – hovoříme
o asociačních oblastech.
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Obr. C.20

Mozkové laloky
Je nutné si uvědomit, že míra lokalizace do konkrétní oblasti a distribuce

napříč mozkovou kůrou je u různých mozkových/psychických funkcí rozdílná.
Pokud se zaměříme na kognitivní funkce, pak:
Mezi lokalizované kognitivní funkce řadíme například řeč, počítání (domi‑
nantní hemisféry), prostorové vztahy, vizuálně percepční schopnosti, konstrukční
dovednosti (nedominantní hemisféry).
Mezi distribuované kognitivní funkce řadíme zejména pozornost, paměť
a složité funkce jako intelekt či sociální chování.
Při vyhraněné lokalizaci určité funkce jsou důsledky poruchy nebo
destrukce dané oblasti zpravidla spojené s výraznější dysfunkcí, neboť možnosti
plasticity, kompenzující danou funkci, jsou významně omezené. Vedle toho široce
distribuované funkce jsou vesměs spojené s větší možností kompenzace, flexibility,
adaptace a plasticity – důsledky poškození tam bývají mnohem menší.
Hierarchicky nejvýše postavenou je asociační oblast čelního laloku – pre‑
frontální kůra, která mimo jiné hraje klíčovou roli především v oblasti myšlení, ře‑
šení problémů, pracovní paměti, prožívání, motivace, jednání a chování. Společně
s asociační oblastí spánkových laloků se podílí na charakteristikách osobnosti jako
takové.
Prefrontální kůra je část mozku, která největší mírou koresponduje s tím,
co činí člověka člověkem. Pokud to víme, není jistě překvapením zjištění, že právě
oblast prefrontální kůry je nejvíce individuální; jedná se o oblast mozku, kterou se
navzájem nejvíce lišíme.
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Pro obrovský význam mozkové kůry pro psychiku člověka se jednotlivým
jejím oblastem věnujeme i v další části textu.

C.2.2.5

Vztah struktury a funkce mozku
Vztah mezi strukturou a funkcí mozku je opakovaně řešen. Pokud bychom

tento vztah chtěli stručně charakterizovat, řekli bychom, že je vzájemný, provázaný
a oboustranný. Struktura (stavba, morfologie) mozku je podmínkou pro jeho funkci
(aktivitu, činnost). Nicméně samotná činnost mozku může modifikovat stavbu (napří‑
klad zmnožením výběžků a synaptických spojů).

STAVBA
(MORFOLOGIE)

Obr. C.21

ČINNOST
(FUNKCE)

Vztah struktury a funkce mozku
Možné důsledky oboustranné vazby struktury a funkce mozku jsou vý‑

znamné v každém věkovém období. Největší možnosti a dopady však mají v dětském
věku. Můžeme s jistotou říci, že adekvátní stimulace a činnost dětí je podmínkou
adekvátního rozvoje stavby a funkce jejich mozku.
Praktickým příkladem mohou být důsledky (ne)dostatečné podnětové sti‑
mulace v dětském věku. Pokud dítě dostatečně stimulujeme pestrými podněty, in‑
terakcemi a vnějšími vlivy od raného dětství, jeho mozek se díky těmto podnětům
adekvátně rozvíjí a dosáhne své plné inteligenční kapacity.
Pokud by však dítě s identickým mozkem bylo vystaveno podnětové, cito‑
vé a sociální deprivaci, tak by se u něj rozvinula sociální slabomyslnost – spadlo by
do kategorie mentální retardace. Jinými slovy, nedostatek podnětů by ovlivnil nejen
funkčnost, ale i výslednou stavbu mozku. V takovém případě by mozkové neurony
vytvořily méně bohaté výběžky a rovněž méně synapsí. To by se následně promítlo
i do funkce – po určité době takové izolace bychom už nedokázali potenciál dostateč‑
ně rozvinout. Zapomeňme tedy na filmové ztvárnění Tarzana, který se až jako do‑
spělý muž „velmi hladce“ dokázal zapojit do lidské společnosti, kultivovat svůj pro‑
jev a rozvinout myšlení, řeč i inteligenční potenciál – v takovém případě by to nebylo
vůbec možné.
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Experimenty, kdy bychom nějaké dítě vystavili extrémní izolaci a krajní
deprivaci, jsou samozřejmě neetické a nelze je připustit, natož realizovat! Nicméně
existují a jsou popsány případy, kdy děti byly takto vězněny v extrémně krutých pod‑
mínkách nebo se jich ujaly samice savců (v těchto případech hovoříme o „vlčích dě‑
tech“, kterým se také říká „mauglíové“).
Oslabení funkčnosti mozku (s dopadem na reálný kognitivní výkon) se pro‑
jevují i při méně extrémních případech – práce s dětmi a jejich rozvoj v rámci rodiny,
mateřské a základní školy jsou pro další život doslova klíčové.
V některých aspektech se mozek chová jako jiné orgány: jeho adekvátní
zátěží se zvyšuje jeho funkčnost.
Pokud budeme adekvátně zaměstnávat, zatěžovat a vyživovat kosterní sva‑
ly, rozvinou jak svoji sílu, tak objem. Pokud budeme pravidelně fyzicky zatěžovat
kardiovaskulární systém, zvýší se jeho funkční kapacita. Příkladů bychom našli jistě
mnohem více.
Mozek je však výjimečným orgánem. Proto se funkčnost promítne do jeho
struktury výjimečným způsobem – kvantitativním i kvalitativním posunem. Je jas‑
né, že někde narazíme na „strop“: i sebelepší aktivizace nepřekoná kapacitní danost
našeho mozku, může ji pouze maximálně naplnit. Je všeobecně známo, že vesměs ne‑
využíváme veškerou kapacitu našeho mozku – prostor pro rozvoj zde tedy najdeme.
Pokud se rodiče, školy a další osoby a instituce zapojené do vzdělávání a rozvoje dětí
(a dospělých) budou věnovat v maximální míře, vytěží maximum.
V kontextu souvislostí a vztahu struktury a funkce musíme zmínit téma
mozkové plasticity (neuroplasticity). Jejím podkladem je funkční a anatomická
přestavba neuronálních sítí mozku, kdy mohou vznikat nová spojení.
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Obr. C.22

Promítnutí činnosti do stavby neuronální sítě
Plasticita mozku je jedním z předpokladů formování neuronální sítě u kaž‑

dého člověka – můžeme říci, že stojí za schopností učení a paměti. V případě poško‑
zení mozku (ať už na podkladě infekční, cévní, traumatické či jiné etiologie) se me‑
chanismy plasticity uplatňují významněji a umožňují reparaci mozkové tkáně. Míra
rozsahu takové reparace není zcela jasná a závisí na řadě faktorů (včetně věku). Změ‑
ny v rámci mozkové plasticity se přitom objevují na úrovni jednotlivých neuronů
a jejich částí i na úrovni neuronálních spojů.
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Základní stavba mozku je nepochybně dána geneticky, ale konkrétní vý‑
slednou podobu neuronální sítě mozku významně ovlivní zkušenost a prožité situ‑
ace. Nezapomeňme, že k přirozeným vývojovým změnám patří jak vznik nových
nervových buněk, tak jejich migrace (přesun v prostoru), diferenciace (funkční spe‑
cializace), růst výběžků (dendritů a axonu), vytváření synaptických spojů (synapto‑
geneze). K přirozeným vývojovým změnám řadíme také ztrátu synapsí a odumírání
nervových buněk (do určité míry je i ztráta neuronů fyziologická, pouze při překro‑
čení jisté hranice se stává patologickou).
V rámci plasticity mozku můžeme vymezit několik typů:
• evoluční plasticita – představuje změny nervové tkáně v průběhu ontogenetic‑
kého vývoje;
• reaktivní plasticita – představuje změny způsobené krátkou stimulací;
• adaptační plasticita – představuje vznik po dlouhodobé či stálé stimulaci;
• reparační plasticita – představuje probíhající proces během strukturální
a funkční obnovy poškozené nervové tkáně;
• ekologická plasticita – vypovídá o vlivu prostředí na mozkovou tkáň u savců.
Ačkoli jsou mnohé oblasti řídící určitou funkci nebo zpracovávající určité
informace v mozku vymezeny a můžeme je dnes většinou poměrně přesně lokalizo‑
vat, mohou mozkové neurony do určité míry „přebírat funkce“ poškozených oblastí
nebo „rozšiřovat své kompetence“. Například při úrazech a jiných poškozeních moz‑
ku mohou zdravé, nezasažené oblasti do jisté míry kompenzovat funkce zničených
neuronů a jejich okruhů tím, že se plasticky přizpůsobí dané situaci a převezmou roli
ztracených nervových buněk. Procesy učení, opakované trénování, ale i významné
zkušenosti, prožité situace a podobně vedou právě díky mozkové plasticitě k význam‑
né přestavbě mozkové tkáně: dochází k změnám počtu a délky určitých nervových
vláken, počtu a funkčnosti synapsí, mění se produkce mediátorů atd.
V průběhu života existují určité mezníky, které jsou spojeny s výraznými
změnami stavby a organizace mozku. Významným faktorem v oblasti plasticity moz‑
ku je tak vývojové stadium, respektive věk.
Plasticita mozku je pochopitelně největší v dětském věku. Zde může mozek
kompenzovat velká poškození. Některé zkušenosti (zejména z dětství) se doslova „za‑
ryjí“ do mozku (tedy změní strukturu a funkci mozkové neuronální sítě). Pokud to
víme, bude nám jasné, proč například rané zkušenosti (v pozitivním i negativním
směru) mají tu moc ovlivňovat prožívání a chování po celý náš život.
Vliv mají faktory působící ještě před narozením (prenatálně, nitroděložně),
faktory působící během porodu i po něm (postnatálně). Významná je i otázka (ne)při‑
jetí dítěte či psychické (ne)pohody matky.
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Plasticita postupně klesá, ale neztrácí ji úplně ani mozek v období dospě‑
losti a stáří. Praktické dopady jsou zřejmé a ukazují, že rehabilitace (např. po mozko‑
vých infarktech, úrazech mozku, ale i prožitých psychických traumatech), má velký
význam. Ztracené nebo narušené funkce se totiž mohou znovu obnovit či rozvinout,
je možné kompenzovat určitý handicap. Zde je výzva nejen pro pedagogiku, ale také
pro neurorehabilitaci nebo psychoterapii. Motivace, vynaložení úsilí, investice času,
změny v chování jsou nezbytnými předpoklady. Samozřejmě existují nejen možnosti,
ale také limitace mozkové plasticity – některá poškození mohou být trvalá.

C.3

Stanovení primární anamnézy
Pro stanovení základní anamnézy je důležité úvodní vyšetření pacienta

specialistou vyškoleným v oboru neuroterapie EEG biofeedback. To vede k určení kli‑
nického obrazu poruch a vytýčení cílů a způsobů nápravných tréninků.
Spočívá v rozhovoru s pacientem nebo rodiči. Jde o shrnutí anamnézy, týka‑
jící se fyzického a psychického zdraví pacienta a zahrnující také období těhotenství,
porod, útlé dětství, závažná onemocnění, úrazy a operace, poruch vědomí, chronic‑
kého užívání léků. Kromě toho je cílem popsat rodinnou situaci, aktuální zdravotní
stav a současné problémy. Při vyšetření se kromě toho určuje, zda je pacienta levák
nebo pravák, nebo má zkříženou laterizaci.
Terapeut – lékař (psycholog, pedagog, logoped a jiní) s podporou názoru
lékaře neurologa/psychiatra by měl provést orientační neurologicko-psychologic‑
ko-psychiatrické vyšetření eventuálně doporučit jiná potřebná vyšetření.
Jedním z nejdůležitějších rutinních vyšetření je EEG s hyperventilací a fo‑
tostimulací. V odůvodněných případech může být provedeno v době spontánního
spánku, které umožňuje preciznější konstrukci individuálního tréninkového cíle.
Dalším vyšetřením je QEEG (mapa mozku), která je určující pro správné
zvolení tréninkového protokolu pro pacienta.
Je také možno provést zkušební trénink Neurofeedback na bodech C3 a C4.
Pacient je seznámen s metodou Neurofeedback a jsou mu vysvětleny zásady
terapie spolu s vyčerpávajími odpověďmi na položené otázky.
Důležitá je také analýza postojů a obtíží pacienta.

C.4

Měření mozku pomocí metod EEG, QEEG, ECoG, ERPs
Víme, že činnost neuronů (přesněji přenos informací nervovými buňkami)

je spjata se změnami elektrických potenciálů. Elektrická aktivita je jedním ze základ‑
ních projevů funkce nervových buněk. Pokud budeme elektrickou aktivitu neuronů
registrovat a analyzovat, dostaneme obrázek o jejich činnosti.
V současné době je možné měřit změny elektrických potenciálů a vedení
vzruchů v jednotlivých nervech, a dokonce v jednotlivých neuronech.
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Celkový součet elektrických potenciálů velkého množství mozkových neu‑
ronů je tak velký, že je možné měřit ho neinvazivně přímo z povrchu hlavy – pomocí
elektroencefalografie (EEG) a zjišťování tzv. evokovaných potenciálů (ERPs).
Z historického hlediska bylo EEG poprvé popsáno v roce 1875 Richardem
Catonem, který zaznamenal mozkové vlny u králíků a opic. Caton se u těchto zvířat
dále také zabýval studiem lokalizace senzorických částí mozku pomocí světelných
záblesků. Předpokládal, že světelné záblesky coby stimuly povedou ke změně mozko‑
vé činnosti v oblasti týlního laloku.
U lidí bylo EEG poprvé použito v roce 1920 Hansem Bergrem. Ten se na zá‑
kladě výsledků svých předchozích měření u psů, kde detekoval dva typy mozkové
činnosti, snažil zjistit, zda jsou u lidí přítomny podobné mozkové vlny. Svými studie‑
mi dospěl k rozlišení mozkových vln u lidí na typ alfa a typ beta. Další výzkumníci
se následně zaměřovali na podrobnější záznam a výzkum mozkové činnosti (resp.
elektrické aktivity mozkových neuronů), což vedlo k objevení a popsání dalších typů
mozkových vln.
Z hlediska funkčních stavů centrálního nervového systému a bioelektrické
aktivity je důležité, že pro vznik jakéhokoliv elektrického potenciálového rozdílu je
rozhodující nerovnoměrné rozložení kationtů a aniontů na rozhraních buňky, res‑
pektive mezi vnitřním a zevním prostředím neuronu.
Elektrická aktivita mozkové kůry je dána výsledkem sumace především
postsynaptických a akčních potenciálů korových neuronů. Významný podíl má ak‑
tivita talamických neuronů. Za vznik EEG jsou tedy zodpovědné především korové
neurony a talamokortikální okruhy.
Mozkovou tkáň si můžeme představit jako určitý prostorový elektrický vo‑
dič mající dvě základní vlastnosti, a to stejnosměrný potenciál a impendanci:
Stejnosměrný potenciál je dán potenciálovým rozdílem mezi dendrity, axo‑
ny a těly velkých neuronů. Hodnotí se u něj polarita (+/‒) a stabilita.
Impendance představuje odpor mozkové tkáně proti průchodu střídavého
proudu. Absolutní hodnota impendance je dána v závislosti na frekvenci střídavého
proudu.
Elektroencefalograf je přístroj, který vytváří sumační záznam oscilací elek‑
trické aktivity velkého množství neuronů mozku (s určitým podílem neurologií).
Podle Coloumbova zákona platí, že zaznamenáváme aktivitu především z povrcho‑
vých mozkových struktur.
Coloumbův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým nábojem a elektric‑
kou silou. Říká, že velikost elektrické síly, kterou na sebe působí dvě tělesa, je přímo
úměrná velikosti nábojů a nepřímo úměrná druhé odmocnině jejich vzdálenosti.
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Měření EEG se realizuje pomocí elektroencefalografu. Prostřednictvím
elektrod, které jsou umístěné na mezinárodně určených místech na povrchu hlavy,
se snímá elektrická aktivita mozku, tj. její projevy v podobě mozkových vln. Měřená
mozková aktivita z elektrod umístěných na hlavě je pochopitelně nižší než měřená
elektrická aktivita elektrod přiložených přímo na povrch mozkové kůry elektrokor‑
tikografie (ECoG). To je dáno tím, že elektrická aktivita musí projít mozkovými plena‑
mi, tekutinou – mozkomíšním mokem, kostí a kůží, než se dostane k připojené elek‑
trodě.
Elektrokortikogram je měřen v milivoltech (mV), elektroencefalogram
v mikrovoltech (μV).
Technicky lze záznam EEG provádět bipolárně a unipolárně:
Bipolární záznam se provádí porovnáním elektrických potenciálů mezi
dvěma body na kůži hlavy.
Unipolární záznam představuje měření rozdílů elektrického potenciálu
pod aktivní elektrodou (která měří elektricky aktivní oblast mozkové tkáně) proti
referenční elektrodě (která představuje bod s nulovým elektrickým potenciálem –
např. kořen nosu, ušní lalůček).

Obr. C.23

Elektroencefalograf

Obr. C.24

Čepice EEG
Pro měření EEG je stanoven a používán systém 10–20 vycházející z meziná‑

rodní nomenklatury. Tento systém je strukturálně složen z bodu nasion (kořen nosu)
a z bodu inion (část v oblasti týlní kosti, anatomicky protuberantia occipitalis exter‑
na). Dále v tomto systému nalézáme označení F (frontální kůra), Fp (frontální pole),
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P (parietální kůra), T (temporální kůra), O (okcipitální kůra), C (centrální část). Pro
lepší představu si tento systém znázorníme na obrázku.
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Obr. C.25

C.5

Systém měření 10–20

Typologie mozkových vln, analýza EEG a QEEG
V této kapitole si nejprve přiblížíme pásma mozkových vln, která budeme

stručně charakterizovat. Jsou většinou označována písmeny řecké abecedy.
PÁSMO ALFA je rytmická oscilace ve frekvenci 8–12 Hz. Velikost amplitudy
je 5–100 mikrovoltů (μV) při době přítomnosti 5–100 %. Za oblast převahy a maxima
jejího výskytu se považuje týlní a temenní část mozku. Výskyt alfa aktivity je typický
při relaxaci, zavřených očích, odpočinku a v klidu. K redukci této aktivity dochází při
psychické či fyzické činnosti.
PÁSMO BETA je nepravidelná mozková činnost projevující se ve frekvenci
14–30 Hz při amplitudě 2–20 mikrovoltů s dobou přítomnosti 5–100 %. Za oblast pře‑
vahy a maxima jejího výskytu se považuje precentrální a čelní část mozku. Tento typ
mozkové činnosti se projevuje při mentální a fyzické činnosti. Dále u tohoto typu lze
vyčlenit aktivitu β2 (22–30 Hz), která se vyskytuje u psychofyziologického nabuzení
při strachu, úzkosti či prožívání starostí.
PÁSMO SMR je aktivita s frekvencí 12–15 Hz, která se vyskytuje centrálně.
Má vřeténkovitou podobu. Bývá spojována s motorickým klidem, aktivní myslí a po‑
zorností obrácenou navenek.
PÁSMO GAMA představuje mozkovou aktivitu v odpovědi na senzorické sti‑
muly. Její frekvence se pohybuje v rozmezí 30–50 Hz při amplitudě 2–10 mikrovoltů
s dobou přítomnosti 5–100 %. Za oblast převahy a maxima jejího výskytu se považuje
precentrální a čelní část mozku. Vyskytuje se při bdění.
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PÁSMO DELTA představuje vlny s nízkou frekvencí 0,5–4 Hz při rozpětí am‑
plitudy 20–200 mikrovoltů, kdy doba její přítomnosti je variabilní. Oblasti převahy
a maxima jejího výskytu jsou také variabilní. Tyto vlny se vyskytují ve spánku.
PÁSMO THÉTA představuje mozkovou aktivitu s frekvencí 5–7 Hz při am‑
plitudě 5–100 mikrovoltů, kdy doba její přítomnosti je variabilní. Za oblast převahy
a maxima jejího výskytu se považuje čelní a temenní část mozku. Projevuje se při
bdění, vzrušení či stresu.
PÁSMO KAPPA představuje mozkovou činnost s frekvencí 8–12 Hz s am‑
plitudou 5–40 mikrovoltů, kdy doba její přítomnosti je variabilní. Za oblast převahy
a maxima jejího výskytu se považuje přední a spánková část mozku. Často bývá spo‑
jována s procesem myšlení a řešením problémů.
PÁSMO LAMBDA – tato mozková činnost byla objevena na základě výzku‑
mu v oblasti vizuálního lidského pole v závislosti na měření v oblasti zrakové kůry
a následně typu odpovědi na vizuální stimul. Lambda vlny mají trojúhelníkovou
podobu s rozpětím amplitudy 5–100 mikrovoltů při zpoždění odpovědi na stimul
250 ms. Za oblast převahy a maxima jejího výskytu se považuje vertex. Projevuje se
při vizuální stimulaci nebo otevření očí.

gama vlny

γ

beta vlny

ß

alfa vlny

α

théta vlny

θ

delta vlny

δ

Obr. C.26

Základní mozkové vlny
ANALÝZA EEG ZÁZNAMU by měla být komplexní a vyžaduje speciální zna‑

losti a dovednosti. Mezi základní metody analýzy EEG záznamu se řadí:
Analýza amplitud vln je založena na měření průměru amplitud. Můžeme
například v testové situaci postupovat takto: po stimulu, na který jedinec reaguje, si
změříme velikost každé vlny (resp. vzdálenost od vrcholu k vrcholu-peak to peak)
v průběhu 10 sekund a následně spočítáme průměr. To samé však uděláme i v úseku
10 sekund před stimulem, abychom pak mohli dané průměry mezi sebou statisticky
porovnat.
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Korelační analýza je dalším typem analýzy amplitud vln. Spočívá ve sle‑
dování a určení velikosti vztahu (korelace) mezi dvěma či více EEG signály na stej‑
né straně měření v systému 10–20. Dále v tomto zaměření existuje zkřížená korelace,
v níž měříme vztahy mezi odlišnými polohami elektrod, například mezi levou a pra‑
vou hemisférou mozku.
Spektrální analýza (power spectrum analysis) – je založena na analýze am‑
plitudy a rychlé Fourierově transformaci (FT), jež představuje frekvenční spektrum,
které daný signál transformuje do specifických vln funkcí sinusových či kosinuso‑
vých. Výsledný graf se nazývá výkonově spektrální (power spectrum plot).
Spektrální analýza patří mezi nejstarší a nejrozšířenější metody používané
při zpracování signálu EEG. Signál získaný z EEG je výrazně nestacionární, a proto je
nutné rozdělit ho na kratší časové úseky, které za stacionární lze považovat. Na staci‑
onární úseky již můžeme aplikovat spektrální analýzu, s jejíž pomocí následně trans‑
formujeme signál z časové oblasti do frekvenční, což nám umožní určit frekvenční
pásma a jejich zastoupení v signálu. Výstupem může být například uvedené spek‑
trum alfa aktivity.
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Obr. C.27

Spektrální analýza alfa aktivity
Zdroj: Sanei, Chambers (2007)

Topografické mapování EEG aktivity (také brain electrical activity
mapping-BEAM) je založeno na simultánním měření a analýze frekvencí EEG a veli‑
kosti amplitud evokovaných potenciálů (ERPs) z více umístěných elektrod. Výsledky
se pak znázorňují na topografické mapě v podobě barevného označení (hodnoty jsou
dány příslušnou barvou), například červená a zelená barva signalizují vysoké frek‑
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vence a ostatní barvy, modrá a bílá, signalizují nízké frekvence (obrázek QEEG-nor‑
mální a abnormální záznam).
VYUŽITÍ EEG lze sledovat v ose výzkumné, diagnostické i terapeutické.
Z hlediska výzkumného lze EEG často využít jakožto součást výzkumů emocí a ji‑
ných psychických funkcí, duševních poruch apod.
Rozvojem výpočetní techniky s možností podrobných analýz záznamů
představuje EEG stále přínosnou metodu určenou k poznávání činnosti mozku. Po‑
mocí nových výpočetních algoritmů je možné výstupy EEG mnohem detailněji speci‑
fikovat a lokalizovat. Jedním z dalších hodnocení mimo vlastní počítačovou analýzu
je také vizuální přístup, který je nezátěžový, tradiční a levný. Užívá se převážně ke
screeningovému vyšetření, na možnou přítomnost organického poškození mozku,
například u psychiatrických pacientů, je výskyt EEG abnormalit zjišťován v rozmezí
10–50 %. U demencí je míra projevů abnormalit v EEG v přímé úměrnosti s hloubkou
postižení. Specifickou oblastí pro užití EEG je například polysomnografické vyšetření
u pacientů s poruchami spánku.
Polysomnografie (z řeckého slova polys mnohý, početný, hojný, latinského
slova somnus-spánek a řeckého slova grafein psát) je komplexní zhodnocení spánku.
Kromě EEG se většinou pořizuje také záznam srdeční aktivity (elektrokardiografie –
EKG), měří se aktivita svalů (elektromyografie – EMG), dechová frekvence. Běžné je
také natáčení spícího na video. Možné je i měření erekce u mužů apod.
Doménou EEG v klinické praxi je především neurologie – lékařský obor za‑
bývající se nemocemi nervové soustavy. Nálezy EEG jsou sice zpravidla hodnoceny
jako nespecifické, často se jich však využívá v epileptologii pro hodnocení patologic‑
ké odchylky v EEG záznamu u epileptických záchvatů. Slouží jak k diagnostice a dife‑
renciální diagnostice, tak k posouzení úspěšnosti léčby epilepsie. Výzkumné pole má
samozřejmě své místo i v klinické medicíně.
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Normální EEG

Obr. C.28

EEG s projevy epileptických potenciálů

Normální záznam EEG a projevy epileptického onemocnění v EEG
záznamu
Další opodstatněnou indikací EEG vyšetření je řada psychiatrických potí‑

ží, kdy se u pacientů projevují například kvalitativní poruchy vědomí, paroxysmál‑
ní úzkost, poruchy vnímání a chování apod. Slouží k vyloučení či potvrzení ne‑
konvulzivního záchvatu. Z pohledu kvantitativního EEG (QEEG) lze sledovat širší
uplatnění jak na úrovni diagnostiky, tak na úrovni léčby duševních poruch. Základ‑
ním principem QEEG je vizuální hodnocení bezartefaktových úseků a záznamu a ná‑
sledně jeho kvantitativní zpracování s použitím příslušných programů. Pomocí těch‑
to analýz můžeme získat EEG koherenci, EEG kordanci a LORETU:
EEG koherence matematicky vyjadřuje míru synchronizace dvou signálů
snímaných z různých elektrod. EEG kordance poukazuje na míru lokální kortikální
aktivity. LORETA (z anglického low resolution brain electromagnetic tomography)
představuje trojrozměrnou vizualizaci distribuce aktuální elektrické aktivity v moz‑
kové kůře.
Kvantitativní elektroencefalografie QEEG (metoda mapování mozku) spočí‑
tá v aplikaci matematických metod, především analyzuje výkonové spektrum, k zís‑
kání kvantitativních metrik, které jsou spojeny s behaviorálně kognitivními mozko‑
vými funkcemi odpovídajícími změně fyziologického stavu. QEEG se často používá
v biomedicínském výzkumu pro měření před a po efektivních intervencích v ob‑
lasti duševního zdraví. Jedná se vlastně také o psychologickou mapu, která vypoví‑
dá i o charakterových vlastnostech měřeného. Může poskytnout elektrofyziologické
markery poruch, jako je ADHD, schizofrenie, deprese, traumatické poranění mozku,
OCD.
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Nejvíce studované metriky QEEG jsou absolutní a relativní výkon v růz‑
ných frekvenčních pásmech (poměry dvou pásem).
Mapa mozku ukazuje dokonce i tam, kde EEG je v normě, významné od‑
chylky v práci mozku v digitální podobě, je přímým odrazem kognitivních schopnos‑
tí dané osoby a je v ní možné identifikovat ADHD. ADD, syndromy, agresivitu, úzkost,
slabé soustředění, depresi apod.
Databáze QEEG je postavena na souboru dat EEG během aktivních úkolů
nebo klidového stavu. Aktivní úloha se vztahuje na EEG záznam činností mozku, za‑
tímco účastník provádí percepční, motorické nebo kognitivní úlohy.
Během záznamu klidového stavu je účastník v bdělém uvolněném stavu se
zavřeným očima nebo otevřenýma očima.
Protože metriky QEEG v normativních databázích sledují Gaussovo rozděle‑
ní, lze jednotlivce srovnávat s populací výpočtem jeho z‑skóre, tj. počtu standartních
odchylek, což jsou metriky jednotlivce mimo průměr. Obvykle jsou z‑skóre s absolut‑
ní hodnotou větší než dvě považována za netypická (protože 95 % hodnot je obsaže‑
no v rozmezí [‒2, 2]), přičemž kladné hodnoty znamenají přebytek aktivity a záporné
hodnoty deficit.
Analýza QEEG vyžaduje 3 hlavní kroky:
• Záznam EEG: Software by měl zaznamenávat elektrickou aktivitu za stejných
úkolů nebo podmínek, které tvoří normativní databáze, zaznamenávající nej‑
méně 60 sekund dat EEG bez artefaktů[C54]. Zesilovač EEG by měl být přizpůso‑
ben normativní databázi a je‑li požadována analýza zdroje mozku, doporuču‑
je se pro získání správného odhadu vysoký počet senzorů distribuovaných po
celé pokožce hlavy[C112].
• Odmítnutí artefaktu: Artefakty jsou signály zaznamenané společně s EEG, ale
bez neurálního původu souvisejícího s prováděným úkolem a jsou kategorizo‑
vány podle fyziologických dat (srdeční, pohyby očí, svalová aktivita apod.) a ne‑
fyziologických (elktrické rušení, volný kontakt elektrody apod. Tyto je třeba
před testováním QEEG odstranit.
• Testování a interpretace QEEG: Data EEG jsou zpracovávána a data EEG bez ar‑
tefaktů jsou porovnávána s normativní databází. Výsledky jsou poté dle toho
interpretovány.
Obě metody EEG i QEEG jsou důležité pro anamnézu a návrh tréninkového
protokolu neurofeedback nad mozkovými centry pro děti i dospělé. Současně je vhod‑
né použít individuální přenosné přístroje pro optimalizaci mozkové činnosti v práci
i doma.
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Přehled normativních databází QEEG
Níže naleznete krátký přehled tří normativních databází QEEG aktuálně
dostupných na trhu. Více informací lze najít u Johnstone (2003), Lorensena[C74]. Kei‑
zer[C60] poskytuje srovnání mezi NeuroGuide a qEEG-Pro.
• NeuroGuide (Applied Neuroscience, Inc). Obsahuje záznamy EC a EO v klidovém
stavu. Zahrnuje 625 jedinců (věkové rozmezí od 2 měsíců do 82 let) a poskytu‑
je metriky na úrovni senzoru (absolutní / relativní síla a poměry; maximální
frekvence, asymetrie a koherence) a na úrovni zdroje mozku. Jeho vlastnosti
byly rozsáhle popsány ve vědecké literatuře[C126],[C127],[C128] a je registrován FDA.
• Databáze qEEG-Pro (qEEG-Pro BV). Obsahuje záznamy EC a EO v klidovém sta‑
vu. Zahrnuje 1 482 a 1 232 jedinců (oči zavřené, respektive otevřené) ve věko‑
vém rozmezí 6–82 let. Využívá přístup na straně klienta, včetně nových jednot‑
livců, kteří postupně používají automatické filtrování artefaktů. Je registrován
FDA.
• HBI databáze (HBImed AG). Obsahuje pět aktivních úkolů (dva úkoly GO /
NOGO, aritmetické a čtecí úkoly, sluchové rozpoznávání a sluchové oddball)
a záznamy EC a EO v klidovém stavu. Zahrnuje 300 dětí a dospívajících (věk
7–17), 500 dospělých (18–60) a 200 seniorů (61+).

C.6

Evokované potenciály
V této kapitole si přiblížíme další možnost vyšetření využívající sledování

elektrické aktivity mozku – evokované potenciály (event related potencials – ERPs).
Evokované potenciály představují odpověď nervové soustavy na určitou sti‑
mulaci receptorů. Představují měřitelnou změnu elektrického napětí v nervové tkáni.
Evokované potenciály měříme stejně jako EEG s tím rozdílem, že získané
odpovědi na daný experimentální stimul následně zprůměrujeme. ERPs představují
přínosný nástroj ke zkoumání psychologické aktivity.
Z hlediska působení můžeme dělit stimuly na endogenní a exogenní. Endo‑
genní stimuly jsou založeny na vnitřních událostech a podmínkách. Exogenní stimu‑
ly vycházejí z reakce mozku na specifické vnější stimuly. ERPs referují o variabilitě
mozkové odpovědi ve vztahu k aktuálnímu či anticipovanému stimulu.
Evokované potenciály můžeme dělit na:
• vizuální
• sluchové kmenové
• somatosenzorické
• motorické
• kognitivní
VIZUÁLNÍ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY užívají monokulární stimulaci (týká
se pouze jednoho oka) buď pomocí stimulací šachovnicí na monitoru při fixaci kří‑
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že, nebo záblesky. Oblast snímání je střední týlní. Po zprůměrování si všímáme
vlny P100, tj. latence odpovědi na daný stimul, která je kolem 100 ms.
SLUCHOVÉ KMENOVÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY se získávají stimulací
rychle se opakujícím zvukem (cvaknutím). Odpověď mozku snímáme v deseti jedno‑
sekundových intervalech po daném stimulu. Oblast snímání je ve vertexu.
SOMATOSENZORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY jsou založené na opako‑
vání elektrického impulzu stimulujícího periferní nerv. Touto metodou se snímají
různé úrovně, jakými jsou míšní vstup, míšní struktury, senzitivní oblast mozkové
kůry (kontralaterální gyrus postcentralis). Význam spočívá ve stanovení míšního
převodního času. Metoda informuje o průběhu stimulu a také o prodloužení v pří‑
padě nějaké překážky.
MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY jsou založené na magnetické tran‑
skraniální stimulaci. Jsou zaměřeny na eferentní motorické dráhy. V jejich měření se
sleduje časový interval mezi stimulací a reakcí míšního motoneuronu a dále latence
mezi stimulací míšního motoneuronu a podrážděním svalu.
KOGNITIVNÍ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY představují aktivitu vyvolanou
identifikovatelnými podněty či událostmi. Představují určitý obraz aktivity komplex‑
ních neuronálních sítí, které zodpovídají za detekci nových podnětů a rozlišovací
chování osob. Kognitivní potenciály mohou být jak sluchové, tak vizuální. K evoko‑
vaným potenciálům řadíme fenomény představující soubor dlouholatenčních a po‑
malých kognitivních potenciálů. Zahrnují contingent negative variation (CNV), kom‑
plex vlny P3 (vlnu P300), mismatch negativity (MN), přípravný motorický potenciál
(readinnes potential). Dlouholatenční vlny znázorňují pozitivní či negativní odpověď
mozku na stimul, a to převážně s latencí v rozmezí 250–750 ms.
Pomalé potenciály se pohybují v rozmezí 0,5 sekundy až několik sekund.
Představují odpověď mozku vázanou na danou událost. Touto událostí může být ko‑
gnitivní aktivita (jako je příprava, očekávání, zaměření pozornosti) či příprava mo‑
torické aktivity. Obecně lze tvrdit, že pomalé potenciály mají z hlediska projevů CNS
nejvyšší vztah k událostem a dějům v běžném životě. Pomalé potenciály tedy souvisí
se šířením informace strukturami mozku zapojenými do daného úkolu. Například
stojíme s autem na křižovatce a na semaforu se objeví zelená. V tomto okamžiku šíří
pomalý potenciál informaci mozkem k příslušným strukturám o tom, že je potřeba
zahájit adekvátní aktivity: sešlápnout spojku, zařadit rychlost atd.
Mismatch negativity (MN) je negativní komponenta kognitivních evokova‑
ných potenciálů reflektující proces automatického zachycení změny. V současném po‑
znání není plně znám psychofyziologický význam tohoto potenciálu. Předpokládá se,
že může představovat jakýsi elektrofyziologický korelát sluchové pracovní paměti.
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Přípravný motorický potenciál (readinnes potential – RP, nebo také Bereit‑
schaftspotential) představuje pomalý negativní potenciál, který předchází volnímu
pohybu. V neurofyziologii je tento potenciál stále zkoumán. Zajímavé je, že předchá‑
zí nejen pohybu skutečně realizovanému, ale i zamýšlenému a nevykonanému. RP
souvisí s vědomými i nevědomými aktivitami, protože se objevuje o zlomek sekun‑
dy dříve i déle, než si jedinec uvědomí, že chce daný pohyb provést. Je získán zpět‑
ným zprůměrováním EEG signálu, který je spouštěn opakovaným volním, obvykle
jednoduchým pohybem (např. pohyb prstu, ruky, nohy). Pohyb však může být i kom‑
plexnějšího charakteru (např. psaní či otáčení stránek). Musí se však jednat opravdu
o pohyb volní, což znamená, že není startován žádným signálem, počítáním apod.
Význam přípravného pomalého potenciálu je především v oblasti studia fyziologie
a patofyziologie motoriky.
Abnormity přípravného pomalého potenciálu se objevují například u pa‑
cientů s Parkinsonovou nemocí a esenciálním třesem. Tento potenciál je také hojně

Přípravný motorický potenciál
[µV]

zkoumám v souvislosti s Libetovými pokusy zaměřenými na svobodnou vůli.
čas uvědomění si
nutkání k pohybu

10

počátek pohybu

počátek RP
5

‒0,5

Obr. C.29

‒0,25

0

0,25

Čas [s]

Libetovo schéma přípravného motorického potenciálu, který předchá‑
zí samostatně iniciovanému pohybu
Contingent negative variation (CNV) je komplexní kognitivní potenciál

představující odpověď mozku na určitý stimul. Tento potenciál vzniká mezi obdobím
dvou podnětů či stimulů. První stimul představuje upozornění, že daná osoba se má
připravit v daném intervalu na reakci. Následně proběhne druhý stimul, na nějž má
daná osoba reagovat (např. stisknutím tlačítka). Stimul může být jednoduchý či složi‑
tý v podobě akustické, vizuální apod. Prakticky je první stimul označován jako „va‑
rovný“ a druhý stimul nazýváme „přikazující“. Období mezi těmito stimuly je právě
CNV (objevuje se negativní výchylka). Časové období mezi stimuly může být různě
dlouhé, například 1–9 sekund. Pokud je interstimulové období 1,5 ms, tak se nám ob‑
jeví pouze jedna vlna CNV. Čím je delší interval mezi stimuly, tím je větší pravděpo‑
dobnost, že zachytíme vlny dvě:
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První vlna CNV (iniciační či orientační) začíná cca 750 ms po stimulu
a představuje jakousi orientační reakci. Předpokládá se, že tato vlna CNV souvisí s po‑
zorností.
Druhá vlna CNV (pozdní) je považována za přípravu k pohybu, ale také
se v ní projevuje i kognitivní složka, protože velikost její amplitudy je rovněž dána
tím, zda zkoumaný jedinec hodnotí danou úlohu jako zajímavou (vyšší amplituda) či
méně zajímavou (nižší amplituda). Úkolem v experimentální situaci může být jedno‑
duchý pohyb, mentální testy apod. Po splnění úkolu lze rovněž sledovat přítomnost
vlny nazývající se PINV (postimperative negative variation). Je také třeba zdůraz‑
nit pomalý potenciál v průběhu pohybu (movement accompanying slow potential –
MASP). Ten lze sledovat, když daný jedinec realizuje pohyb.
pozdní vlna CNV
orientační vlna CNV

2µV

0

400

800

1200

1600

S1 – první stimul

Obr. C.30

2000

Čas [ms]

S2 – druhý stimul

Znázornění zprůměrované vlny CNV
Pokud uvažujeme ve směru výzkumu v oblasti evokovaných potenciálů

dále, je nutné si přiblížit i tzv. komplex vlny P3 (vlnu P300). Právě tato vlna patří mezi
jediný standardizovaný potenciál sloužící mimo jiné také k měření kognitivních
funkcí. Předpokládá se, že reprezentuje zachycení a rozpoznání nějakého objektu
a jeho zařazení do určitých souvislostí, tj. patrně souvisí s rozpoznáním nějakého
známého podnětu či chybění známého podnětu. Komplex vlny P3 lze vyvolat růz‑
nými podněty (vizuálními, akustickými, somatosenzorickými či kombinovaně). Pro
příklad si uvedeme obrázek procesu zpracování informace z pohledu evokovaných
potenciálů.
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N1: předpozornostní percepční
zpracování v primárním kortexu
P2: předpozornostní percepční
zpracování v primárním kortexu

Potenciál (μV)
~ od ‒2 do ‒5

N2: detekce stimulu
P3: paměťové zpracování a kategorizace
stimulu

N21
(N200)

N400: sémantické a konceptuální
zpracování

N1
(N100)

N400

N600: syntaktické zpracování

~1000
Čas [ms]

P600
P2
(P200)

Obr. C.31

P3
(P300)

ERP a proces zpracování informace
Z hlediska nejčastějších paradigmat se využívají metody odd-ball, go–no go,

mis-match.
Odd-ball paradigma např. z hlediska sluchových potenciálů představuje
detekci dvou frekvenčně různých tónů prezentovaných do obou uší. Tóny dělíme na
tóny maskovací (jsou prezentovány velmi často) a tóny terčové (méně často). Většinou
se dané tóny vyskytují v poměru 4 : 1 (80 : 20), (maskovací : terčové). Zkoumaný jedi‑
nec má za úkol očekávat a rozeznávat terčové stimuly, které jsou mu puštěny, a dále
pro kontrolu počítat jejich četnost.
Je důležité si uvědomit, že například během vizuálního odd-ball úkolu pro‑
bíhá v mozku celá řada procesů – zaměřování pozornosti na podnět, senzorická dis‑
kriminace zrakového podnětu, kognitivní zpracování a hodnocení podnětu ve vzta‑
hu k následující behaviorální aktivitě, proces rozhodování, proces přípravy, iniciace
a vlastního provedení volního pohybu. Zapojeny jsou i paměťové mechanismy.
Jako příklad odd-ball úkolu můžeme uvést situaci, kdy zkoumaná sedící
osoba má za úkol sledovat ze vzdálenosti 100 cm na bílém pozadí monitoru náhodně
se objevující velké písmeno X a O. Každý podnět se objeví na 200 ms a interstimulační
čas je v rozmezí 2–6 s. Pokud osoba registruje na obrazovce velké X, má za úkol si jej
pamatovat. Pokud vidí velké písmeno O, tak nemusí. Sled výskytu X není zkoumané
osobě známý, tudíž je nutné, aby se pokusila celou dobu soustředit. Na konci prezen‑
tace písmen X a O se zkoumané osoby ptáme, kolikrát písmeno X viděla.
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Paradigma go–no go představuje zkoušku, kdy daný jedinec kromě detek‑
ce daného stimulu má další úkol: vykonat po tomto stimulu i nějakou činnost (např.
stlačení páčky). Tato metoda se velmi často používá k výzkumu reakční doby a dále
určité kognitivní výkonnosti.
Příkladem může být úkol, kdy namísto počítání výskytu nějakého podnětu
(např. písmene X v příkladu výše), má zkoumaná osoba za úkol co nejrychleji po obje‑
vení terčového podnětu (X) stisknout tlačítko, které má v ruce.
Mismatch paradigma je založeno na propojení paradigmatu go–no go se
sčítáním terčových podnětů. I tato metoda je užívána ke studiu reakční doby a kogni‑
tivní výkonnosti chůze apod.

C.7

Neurofeedback
EEG biofeedback (neurofeedback) je založen na principu operantního pod‑

miňování a učení obecně. Pacient dostává informaci o elektrické aktivitě svého moz‑
ku ve formě vizuální nebo auditivní zpětné vazby a předpokládá se, že se ji postupně
naučí modifikovat v souladu s tím, co je během tréninku posilováno.
Schopnost člověka naučit se díky zpětné vazbě regulovat vlastní mozko‑
vou aktivitu prokázal jako první Joe Kamiya[C57]. Na jeho práci navázaly další výz‑
kumy operantního podmiňování alfa aktivity[C48],[C80] i studie o theta nebo alfa a the‑
ta aktivitě zároveň, často spojené se zkoumáním změněného stavu vědomí (přehled
viz Budzynski[C11]). Po počátečním nadšení se EEG biofeedback setkal s kritikou
a skepticismem. Tehdejší poznání nebylo schopno poskytnout odpovědi na otázky
týkající se efektivity, závěry studií nebyly jednoznačné (což mohlo být dáno i meto‑
dologickými odlišnostmi) a EEG biofeedback začal být v negativním slova smyslu
spojován se změněnými stavy vědomí[C11]. EEG biofeedback pomalejších frekvencí
(alfa a theta) se dočkal renesance až na přelomu 80. a 90. let díky Penistonovi a Kul‑
koskemu[C90],[C91],[C92],[C93].
Druhý proud EEG biofeedbacku, dnes mnohem rozšířenější, je podložen
pracemi týmu M. B. Stermana o operantním podmiňování SMR (senzomotorický
rytmus). Tento tým byl shodou okolností pověřen zkoumáním účinku epileptogenní
látky používané v raketových palivech. Některá pokusná zvířata, kočky, měla pře‑
kvapivě výrazně vyšší záchvatovitý práh než jiná. Byla to ta, která se v předchozích
experimentech[C141] učila zvyšovat SMR. Sterman a jeho kolegové následně opakovaně
prokázali vyšší záchvatovitý práh po tréninku SMR i u člověka a zjištění se začalo vy‑
užívat v léčbě epilepsie (viz dále). Zanedlouho poté se indikace rozšířila na poruchy
pozornosti (ADD/ADHD).
EEG biofeedback dostal nový rozměr díky rozvoji výpočetní techniky
a možnosti kvantitativního zpracování EEG záznamu (QEEG), pomocí něhož lze nejen
získat další informace důležité pro úvodní diagnostiku a plánování tréninku (např.
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o složení spektra, o funkčním propojení korových oblastí, o lokalizaci hlubších ko‑
rových zdrojů EEG), ale lze také provádět nové typy tréninku (např. koherenční tré‑
nink) a objektivně prokázat eventuální změnu EEG po neurofeedbacku.

C.7.1

Hardware a software a jejich použití
K provádění EEG biofeedbacku je zapotřebí vybavení pro snímání a analý‑

zu EEG. Pro trénink stačí zesilovač s několika (minimálně jedním, ale lépe alespoň
dvěma) kanály, pro úvodní diagnostiku a závěrečné hodnocení efektu léčby je však
výhodou mít technické vybavení pro získání informace z 19 či více kanálů. Elektrody
se umisťují podle mezinárodního systému 10–20. Nejprve je vyfiltrováno frekvenč‑
ní pásmo v oblasti zájmu (s výhodou až do 60 Hz, což je dobré zejména pro sledování
EMG aktivity), signál je převeden do digitální podoby a v počítači zpracován pomocí
spektrální analýzy případně je použit digitální filtr k extrakci pásem určených pro
trénink.
Software promítá informaci na dvě obrazovky. Na jedné bývá zobrazeno
EEG spektrum a lze na ní nastavit parametry tréninku (typ tréninku, frekvenční
pásma, výšky amplitud apod.). Obrazovka trénujícího má většinou podobu hry. Hry
jsou velmi různé – liší se grafikou (dvourozměrné či trojrozměrné), obsahem, charak‑
terem, rychlostí pohybu obrazu atd. Zvukový feedback také není jednotný. Některé
systémy používají kontinuální feedback (např. hudbu, která se podle vzdálenosti od
nastaveného prahu zesiluje či zeslabuje; nebo např. příjemnou melodií, která se při
nesplnění kritérií změní v nelibozvučnou), jinde se kombinuje kontinuální feedback
s diskrétním nebo se používá pouze diskrétní zvuk při úspěchu. Sterman a Egner
(2006) doporučují, aby trénink sestával z diskrétních událostí, tj. aby se po každém
úspěchu (je definován i určitou dobou, po kterou musí EEG nastavená kritéria splňo‑
vat) a odměně přerušil feedback na 2 sekundy. Pauza má chránit před informačním
přesycením. Obrazovka a tréninková místnost by měly být co nejjednodušší, co nej‑
méně podnětné. Jediné, s čím má být odměna asociována, je EEG změna. Jednoduché
obrazovky jsou však méně lákavé a zejména děti s poruchou pozornosti je obtížnější
motivovat k práci na něčem, co je nezaujme. Poruchy pozornosti u dětí jsou nejčastěj‑
ší indikací neurofeedbacku vůbec, je proto logické, že spolupráce výrobců softwaru
a kliniků vedla k vytvoření různorodých a zajímavých her, přestože z hlediska ope‑
rativního podmiňování se zdá Stermanův model vhodnější.

C.7.2

Stanovení tréninkového protokolu
Volba tréninku může vycházet z klinických zkušeností s léčbou konkrét‑

ních diagnóz, z dominantní frekvence spojené s mentálním stavem, který chceme na‑
vodit, či z individuální diagnostiky každého jedince zahrnující zejména kvantitativ‑
ní analýzu multikanálově snímaného EEG, dále psychologické vyšetření s důrazem
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na kognitivní funkce a anamnézu potíží. Poslední varianta klade vysoké nároky na
znalost QEEG a neurofyziologie, umožňuje však sestavit trénink odpovídající potížím
konkrétního pacienta i objektivní sledování jeho pokroku. Neurony jsou schopny pře‑
vádět informace z nižších center.
Počet, umístění a zapojení elektrod závisí na tom, co chceme trénovat. Nej‑
častěji se používá jednokanálový či dvoukanálový trénink s referenčním zapojením.
Při dvoukanálovém tréninku se cvičí simultánně na dvou místech, což
je vhodné hlavně tehdy, je-  li třeba upravovat ve dvou lokalitách různé parametry.
Koherenční trénink se používá, je‑li cílem zlepšit komunikaci mezi mozkovými ob‑
lastmi. V posledních letech se zkouší se i zpětná vazba opřená o LORETA (low reso‑
lution brain electromagnetic tomography, matematické zpracování EEG záznamu
umožňující odhadnout korové zdroje EEG měřeného na skalpu), jíž by teoreticky
mělo být možné působit i na hlubší korové struktury[C12],[C17]. Pro LORETA neurofee‑
dback je třeba snímat EEG nejméně z 19 kanálů.
Při tréninku zaměřeném na relaxaci lze využít zvyšování amplitudy alfa,
popřípadě i theta aktivity. Nejčastějším typem tréninku, u různých indikací, je však
posilování amplitudy nízké a střední beta aktivity. Pásmo beta se v EEG biofeedbac‑
ku zpravidla rozlišuje na SMR (přibližně 12–15 Hz, má specifický tvar, vyskytuje se
v centrální oblasti při motorickém klidu a bdělosti), beta 1 (cca 15–18 Hz; v centrální
oblasti může jít o SMR aktivitu – přístroje se řídí pouze frekvencí, tvar křivky by měl
sledovat trenér) a beta 2 (cca 22–30 Hz; tu neposilujeme, bývá spojena s napětím[C132].
EEG biofeedback lze kombinovat s jinými technikami. Nejčastěji se apliku‑
jí různé techniky z kognitivně behaviorální terapie (expozice, systematická desenzi‑
tizace), relaxační techniky a imaginace. EEG biofeedback lze však využít i jako po‑
mocnou metodu při psychodynamicky zaměřené psychoterapii.
Psychodynamické směry využívají alfa-théta tréninku navozujícího stav
podobný hypnagogickému, který má usnadnit přístup k traumatickým zážitkům[C87].

C.7.3

Princip EEG Biofeedbacku a mechanizmus účinku
Základní koncept EEG biofeedbacku, operantní podmiňování, se opírá

o Thorndikův zákon efektu[C132] – je‑li chování odměněno, pravděpodobnost jeho opě‑
tovného výskytu se zvýší. Náročnost tréninku se stupňuje a pacient je nucen podávat
stále lepší výkon a postupně se tak přibližuje stanovenému cíli. Tento proces se nazý‑
vá shaping (tvarování).
Na neurobiologické úrovni je podkladem učení neuromodulace a dlouhodo‑
bá potenciace. Dlouhodobá potenciace je spojena s anatomickými změnami na úrovni
neuronálních membrán.
Elektrická aktivita snímaná na skalpu je určena extracelulárními dipóly
pyramidových buněk vznikajícími z postsynaptických excitačních a inhibičních po‑
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tenciálů. Hlavním generátorem mozkových rytmů je talamus. Talamokortikální (sen‑
zorická a nespecifická – z retikulární formace) do kůry, nebo mohou tomuto přenosu
bránit tím, že oscilují autonomně (6–10 Hz). Podobná, i když zřejmě ne tak významná,
centra schopná autonomní oscilace jsou i v limbickém systému[C1]. Talamická i limbic‑
ká centra jsou ovlivňována neuromodulačními vstupy. Ty, prostřednictvím působení
na charakteristiky postsynaptických membrán, rozhodují o tom, zda talamokortikál‑
ní neurony přepojí informace do kůry nebo zda budou oscilovat nezávisle, vlastním
rytmem. Autonomní oscilace talamokortikálních neuronů se na úrovni kůry proje‑
vují jako alfa aktivita. Sterman[C114] se domnívá, že elektrická aktivita měřitelná na
skalpu je ovlivňována třemi systémy korové kontroly nad talamickými generátory
(vigilance, kognitivní integrace, senzomotorická integrace). Alfa aktivita se, podle něj,
vyskytne při absenci kognitivní kontroly, SMR po vyřazení senzomotorické kontroly
a théta po odejmutí vigilance. Silbersteinův model[C109] naopak vysvětluje výskyt jed‑
notlivých frekvenčních pásem pomocí rezonancí mezi kortikálními kolumnami (sku‑
piny asi 10 000 neuronů zahrnující všech 6 vrstev kortexu a mající přísně vymezenou
talamickou aferentaci[C27] na úrovni lokální (probíhají mezi sousedními kolumnami,
produkují velmi rychlé frekvence – nad 30 Hz), regionální (mezi kolumnami vzdále‑
nými několik centimetrů, jejich výsledkem je alfa a pravděpodobně i beta aktivita)
a globální (mezi vzdálenými korovými oblastmi, jsou odpovědné za delta a théta ak‑
tivitu).
Nejlépe objasněný je původ SMR aktivity a mechanizmus účinku SMR tré‑
ninku

[C117]

. SMR snímaný na skalpu je výslednicí interakce talamokoritkálních neu‑

ronů, neuronů retikulárního jádra talamu a senzomotorické kůry. Při produkci SMR
jsou příslušné talamokortikální neurony hyperpolarizované, v důsledku influxu váp‑
níku se v pravidelných intervalech depolarizují a vyšlou vzruch do senzomotorické
kůry a retikulárního talamického jádra, jímž jsou následně opět hyperpolarizovány.
Do toho procesu zasahují bazální ganglia, jež jsou součástí okruhu: kůra – bazální
ganglia talamus kůra. Talamokortikální vzruchy končí ve IV. vrstvě kůry, na apikál‑
ních dendritech pyramidových buněk. Na distální část dendritů týchž neuronů, do
I. vrstvy kůry, přicházejí také vzruchy z korových oblastí spojených s pozorností, jež
je pro operantní podmiňování SMR nezbytná. Tato koincidence tvoří ideální prostře‑
dí pro dlouhodobou potenciaci. SMR je spojen se snížením přenosu somatosenzoric‑
kých podnětů a poklesem svalového tonu a může být ovlivňován i účinkem choli‑
nergní a monoaminergní neuromodulace excitability talamokortikálních neuronů
i korových oblastí, do nichž jsou vzruchy převáděny. Výsledkem operantního podmi‑
ňování SMR a podkladem klinického účinku má být zvýšení excitačního prahu tala‑
mokortikálních somatosenzorických a somatomotorických cest.
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Z hlediska subjektivního je proces zpočátku vnitřní experimentací a je při‑
rovnáván k učení se motorickým dovednostem[C1]. Pacient se postupně naučí žádou‑
cí stav poznat, navozovat a udržovat. Později se proces zautomatizuje. Aby léčba byla
efektivní, jsou zapotřebí řádově desítky sezení (údaje se různí a záleží také na diag‑
nóze).

C.7.4

Indikace
EEG biofeedback lze využít jednak jako terapeutickou metodu, jednak jako

kondiční trénink. Ranou indikací v pojetí navazujícím na Kamiyovy výzkumy[C57]
byly úzkostné poruchy, EEG biofeedback se však rozšířil zejména v návaznosti na
práce Stermana a jeho kolegů (viz výše) v léčbě epilepsie a poruch pozornosti ADD/
ADHD. To jsou zatím jediné dvě indikace, u nichž je aplikace EEG biofeedbacku pod‑
ložena několika solidními kontrolovanými studiemi (viz dále).
EEG biofeedback v léčbě epilepsie poprvé a s úspěchem použili Sterman
a Friar

[C118]

. Trénink byl zaměřen na posilování SMR aktivity a vycházel z experi‑

mentů na kočkách. Nálezy byly opakovaně replikovány na malém vzorku pacientů
(přehled viz Sterman a Egner[C117]), později Lantz a Sterman[C70] provedli první větší,
dvojitě slepou a kontrolovanou studii, která rovněž ukázala antiepileptický efekt
SMR tréninku (došlo k redukci počtu záchvatů). Snížením korové excitability je vy‑
světlován i mechanizmus účinku jiného přístupu k léčbě epilepsie opírajícího se
o biologickou zpětnou vazbu posunu polarity pomalých korových potenciálů (SCPs –
slow cortical potentials). Pozitivní efekt na redukci počtu záchvatů ukázali v kontro‑
lované studii[C66] – počet záchvatů se snížil i po medikaci, ale nikoli po biofeedbacku
zaměřeném na dýchání. Uplatnění SCPs v léčbě epilepsie je založeno na zjištění, že
negativní SCPs jsou odrazem apikálních dendritů pyramidových buněk a jsou vý‑
razem jejich sníženého excitačního prahu. Posun SCPs k pozitivním hodnotám od‑
povídá zvýšení excitačního prahu korových neuronů[C117]. Přehledové články o léčbě
epilepsie pomocí EEG biofeedbackuč napsali Sterman[C116], Monderer et al.[C83], Walker
a Kozlowski[C139] a Sterman a Egner[C117].
Nejčastější indikací EEG biofeedbacku jsou poruchy pozornosti (ADD/
ADHD). První práci publikovali Lubar a Shouse[C77], kontrolované studie Rossiter a La‑
Vaque[C101], Linden et al.[C73], Carmody et al.[C14], Monastra et al.[C82], Fuchs et al.[C33], Be‑
auregard a Levesque[C72], v Českém jazyce Faber et al.[C28]. Vždy byl aplikován trénink
zaměřený na podporu aktivity o frekvenci 12–15 Hz nebo 16–18 Hz v centrální oblas‑
ti, někdy i současné snižování théta aktivity (4–7 nebo 4–8 Hz) a/ nebo vysoké beta 2
aktivity (22–30 Hz).
Počet sezení se pohyboval v rozmezí od 20 do 50. Probandi, děti nebo děti
a dospívající, byli do skupin rozděleni náhodně, podle vlastní volby či volby rodičů.
Alternativou k EEG biofeedbacku byla medikace nebo byl EEG biofeedback aplikován
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u jedné z jinak stejně léčených skupin. Výkon v testech pozornosti, chování a, v pří‑
padě studie Monastry et al.[C82], i pozornostní index založený na poměru pomalých
a rychlejších frekvencí v EEG (4–8 Hz a 13–21 Hz) se po tréninku i po medikaci zlepši‑
ly. Monastra et al.[C82] však při opětovném hodnocení po týdenním vysazení medikace
zjistili, že zlepšení přetrvávalo pouze u skupiny, která byla vedle stimulancií léčena
i pomocí EEG biofeedbacku.
Žádná z uvedených studií nebyla kontrolovaná placebem (tj. náhodnou
„zpětnou vazbou“ nebo „zpětnou vazbou“ neodpovídající EEG – např. záznam sezení
jiného pacienta) a nelze proto říci, do jaké míry se na zlepšení mohly podílet nespe‑
cifické faktory (očekávání od nové metody, velké množství času strávené s trenérem
apod.). Nicméně tento fakt je do jisté míry vyvážen pracemi, které použily fyziolo‑
gické metody k průkazu změny po tréninku – QEEG, evokované potenciály (ERPs)
a funkční magnetickou rezonanci (fMRI) – viz dále. V některých studiích byli pacien‑
ti ex post rozděleni do skupin podle úspěšnosti při tréninku a ukázalo se, že fyziolo‑
gické parametry se změnily jen u těch, kterým se během tréninku dařilo modulovat
EEG podle nastavených parametrů[C67],[C78].
Nejčastěji studovaným fyziologickým parametrem je poměr amplitud dvou
frekvenčních pásem ze signálu snímaného z jedné aktivní elektrody[C14],[C82]. Kropotov
et al.[C67] použili jako fyziologické měřítko efektu tréninku evokované potenciály. Po
20 sezeních tréninku zaměřeného na zvýšení poměru aktivity v pásmu 12–18 Hz
nebo 12–15 Hz vzhledem k aktivitě ostatních frekvencí byla u dětí, které byly schop‑
ny zvýšit trénovaný parametr, při sluchové Go/No‑Go úloze (děti měly reagovat na je‑
den typ zvuku, zatímco na jiný nikoli) registrována pozitivní komponenta evokova‑
ná s latencí 180–420 ms nad fronto-centrálními oblastmi.
Beauregard a Levesque[C72] pomocí fMRI prokázali po 40 sezeních EEG bio‑
feedbacku (20 sezení zaměřených na podporu aktivity v pásmu 12–15 Hz a 20 sezení
15–18 Hz v centrální oblasti) u 15 dětí s ADHD (oproti 5 kontrolám) změnu aktivace
oblastí spojených s pozorností a motorickou kontrolou. Při modifikovaném Stroopově
testu byla před tréninkem v obou skupinách zjištěna pouze aktivace horní části levé‑
ho parietálního laloku, při druhém měření byl u kontrolní skupiny nález stejný, po
tréninku se však navíc aktivovaly přední cingulum vpravo, nucleus caudatus a sub‑
stantia nigra vlevo. Při Go/No‑Go úloze nebyla před tréninkem (a u kontrolní skupiny
ani po tréninku) zjištěna žádná aktivace, po EEG biofeedbacku byla aktivována ven‑
trolaterální prefrontální kůra a přední cingulum (kognitivní část) pravé hemisféry,
levý talamus, nucleus caudatus a substantia nigra.
Kropotov et al.[C67] i Beauregard a Levesque[C72] interpretují své nálezy v kon‑
textu dopaminergního sytému a jeho úlohy při normalizaci funkce frontostriatálních
okruhů. Exekutivní funkce, jako pozornost a motorická kontrola, jsou totiž udržová‑
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ny neuronálními okruhy zahrnujícími frontální laloky, bazální ganglia a talamo‑
kortikální cesty[C68]. Vedle tréninku zaměřeného na podporu SMR a beta 1 aktivity se
u ADD/ADHD rovněž používá tréninku SCPs[C121]. Přístupy srovnávali Leins et al.[C71],
zlepšení kognitivních a behaviorálních charakteristik bylo patrné po obou trénin‑
cích bez rozdílu. Novější přehledové články o ADD/ADHD publikovali Holtmann
a Stadler[C53] či Monastra et al.[C81].
Spolu s poruchami pozornosti se často vyskytují poruchy učení. Kontro‑
lovanou, i když nepříliš rozsáhlou studii (5 a 5 osob) v této oblasti provedli Fernán‑
dez et al.[C32] Děti léčené EEG biofeedbackem se zlepšily v testech kognitivních funk‑
cí a jejich EEG záznam se výrazně posunul směrem ke zralému vzorci. Po 2 letech[C9]
se u kontrolní skupiny nezralost EEG ještě prohloubila (vyšší podíl théta aktivity ve
spektru frontálně a temporálně vpravo) a porucha učení trvala. EEG záznam dětí
z experimentální skupiny naopak dále vyzrával a porucha učení nebyla patrná.
Práce o léčbě biofeedbacku úzkostných poruch pomocí EEG biofeedbac‑
ku se zaměřily na podporu alfa aktivity. Předpokládaly, že navozením stavu, který
v EEG odpovídá relaxaci, docílí snížení úzkosti. Některé studie skutečně vedly ke
snížení úzkosti spojenému se zvýšením amplitudy alfa aktivity[C48], jiné však nikoli
(přehled viz Moore[C85]). Nutno podotknout, že studie (přehled viz Moore[C85]) nebyly
metodologicky jednotné a lišily se velmi i v počtu sezení (4–20). Větší kontrolovaná
studie (38 osob) využívající alfa trénink (8 sezení) byla provedena u generalizované
úzkosti[C98]. Probandi byli rozděleni do čtyř skupin, kde dostávali jednu z variant bio‑
feedbacku (frontální EMG biofeedback, EEG biofeedback zaměřený na zvyšování alfa
aktivity, EEG biofeedback snižující alfa aktivitu), nebo byli zařazeni do pseudomedi‑
tační kontrolní skupiny.
U všech léčených osob došlo k poklesu úzkosti, ale pouze po biofeedbacku
zvyšujícím alfa aktivitu došlo též k poklesu reaktivity tepové frekvence na stresory.
Pokusy o využití alfa tréninku u obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) nevedly
k úspěchu (Mills a Solyom[C80]; Glueck a Stroebel[C35] v obou studiích až 20 sezení alfa
tréninku). Pro využití SMR tréninku u obsedantně kompulzivní poruchy však lze
nalézt teoretické opodstatnění. V patofyziologii OCD jsou zahrnuty struktury, jež hra‑
jí roli i v patofyziologii ADHD (nebo subtypů ADHD[C2]) a jejichž funkce se u ADHD
po EEG biofeedbacku normalizovala (zejm. bazální ganglia, ale také přední cingu‑
lum[C72]).
Dosud však byly publikovány pouze tři práce, kazuistiky pacientů úspěš‑
ně léčených pomocí tréninků sestavených podle jejich QEEG[C40],[C44],[C45]. Přehledové
studie o využití EEG biofeedbacku u úzkostných poruch zpracovali Moore[C85] a Ham‑
mond[C46].
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Na přelomu 80. a 90. let byly publikovány studie o využití alfa-théta trénin‑
ku (cílem je zvýšit amplitudu théta aktivity nad úroveň alfa aktivity) u chronických
alkoholiků[C90],[C91],[C93] a posttraumatické stresové poruchy[C92],[C93]. Pacienti byli léčeni
nejprve několika sezeními biofeedbacku zaměřeného na zvyšování teploty kůže (po‑
užívá se k relaxaci), poté 15–30 sezeními alfa-théta tréninku. Ve všech studiích se pa‑
cienti po EEG biofeedbacku zlepšili a po dobu sledování (13–30 měsíců) nedošlo u vět‑
šiny z nich k relapsu. Studie nicméně mají řadu metodologických nedostatků např.
pravděpodobné nezmíněné komorbidní diagnózy, kombinace EEG biofeedbacku s ko‑
gnitivně behaviorálními, relaxačními a jinými terapeutickými technikami aj.[C37]
Penistonův protokol modifikovali Scott a Kaiser[C103] – začali léčbu protoko‑
lem zaměřeným na zvyšování SMR nebo beta 1 aktivity a snižování théta aktivity
a až poté použili alfa-théta trénink. Domnívali se, že příčinou abúzu některých látek,
zejména stimulancií, může být primární problém s pozorností. Scott et al.[C104] proved‑
li rozsáhlou (N = 121) kontrolovanou studii u osob se smíšenou drogovou závislostí.
Trénink sestával ze 40–50 sezení EEG biofeedbacku (10–20 sezení posilování aktivity
12–15 Hz nebo 15–18 Hz, snižování théta a beta 2 aktivity; 30 sezení alfa-théta trénin‑
ku). Všichni pacienti byli zároveň léčeni konvenčním způsobem a těm, kteří nemě‑
li biofeedback, byl v terapii věnován čas navíc, odpovídající času strávenému EEG
biofeedbackem. Pacienti z experimentální skupiny setrvali v léčbě déle, zlepšili se
v pozornostním TOVA testu a po 12 měsících mezi nimi bylo 77 % abstinentů, zatím‑
co v kontrolní skupině jen 44 %. Přehled o EEG biofeedbacku u závislostí zpracoval
Trudeau[C134].
V posledních letech vzrůstá množství studií věnovaných EEG biofeedbacku
u poruch autistického spektra. První studie (Jarusiewiczová[C56] a Coben[C16] – autis‑
mus; Thompsonovi[C129] – Aspergerův syndrom) zjistily zlepšení klinických příznaků
i změnu QEEG, pokud ji sledovaly.
EEG biofeedback se dále, s různou mírou opory ve vědecké literatuře a kli‑
nické zkušenosti, využívá u mnoha dalších onemocnění a stavů: např. v léčbě ná‑
sledků poranění mozku (přehledy viz. Ayers[C7]; Thatcher[C125]), u deprese (přehled
viz Hammond[C46]), tinnitu[C36], dystonie u Parkinsonovy choroby[C131], chronického
únavového syndromu[C43], disociativních poruch[C79], schizofrenie[C38], Tourettova syn‑
dromu[C123] aj.
Vedle léčebných aplikací má EEG biofeedback své místo i jako metoda
přispívající k dosažení optimálního výkonu. Kromě zlepšení v testech kognitivních
funkcí u osob s poruchami pozornosti (viz výše), bylo zjištěno např. i prohloubení
hudebních interpretačních schopností posluchačů konzervatoře po alfa-théta trénin‑
ku[C23] či zlepšení výkonu sportovců[C69],[C135]. Přehled o využití EEG biofeedbacku při
zvyšování výkonu zdravých osob zpracoval Vernon[C135].
— 231 —

Kapitola C

Nepochybně je třeba mechanismus účinku EEG biofeedbacku dále studo‑
vat, stejně tak, jako je nutné objasnit, u jakých diagnóz a s jakými parametry může
být EEG biofeedback úspěšný. Vzhledem k povzbudivým klinickým výsledkům, stu‑
diím prokazujícím fyziologickou změnu, neinvazivnosti metody (jde o učení) a stále
lepším technickým možnostem pro stanovení tréninku i posouzení efektu léčby, se
EEG biofeedback, je‑li opřen o dobrou znalost struktury a funkce mozku, jeví jako
slibná metoda.
Mozek má výjimečné vlastnosti, např. dovede vhodně ukládat přijaté infor‑
mace do paměti, kdykoliv je analyzovat, syntetizovat tvarově či časově podobné in‑
formace. Má smysl pro čas a na základě toho vznikají nejen podmíněné reflexy, ale
i asociační představy a objevy. Má schopnost analyzovat složité situace a vytvářet re‑
akce na ně, dovede modelovat nebezpečné situace a předem má připravené motoric‑
ké a behaviorální reakce (psychická aktivita v paradoxním spánku) a má schopnost
se učit na různých úrovních programů od binárního kódu až po složité a nám zatím
neznámé interneuronální komunikační jazyky. Zpětná vazba, anglicky „feedback“ je
pojem, který se stal technickým termínem před 60 lety, kdy nastupovala éra kyberne‑
tiky. Má téměř stejný význam jako obecnější slovo sebekontrola.
I na vyšší hladině nervové činnosti si vědomě i zcela nevědomě kontrolu‑
jeme své chování. Současná moderní elektronika nám dovoluje uvědomovat si své
tělesné i psychické stavy lépe než naše vlastní senzorické orgány.
Biofeedback (BFB) je nový léčebný způsob, jak kontrolovat a popřípadě zlep‑
šovat své fyziologické funkce. Tento způsob umožňuje pociťovat nebo uvědomovat
si to, co bychom svými smysly nepostřehli. Například, má‑li nemocný zcela ochrnu‑
tou paži, vidí na obrazovce každou sebemenší elektrickou aktivitu ochrnutých svalů
i bez viditelného pohybu. Tuto aktivitu pak může opakovaným trénováním pozvolna
zvyšovat, a tím i zvyšovat svalovou sílu. Nebo trpí‑li nemocný srdečními arytmiemi,
elektrokardiografická (EKG) křivka převedená na signál vhodného tvaru ho infor‑
muje, zda je pulz pravidelný, nebo nepravidelný. Podle výsledku se řídí reakce, buď
bude odměněn, nebo ne. U dětí obvykle přispívá ke zlepšení při tréninku zvyšování
motivace, např. odměna za úspěch v podobě bodování, zvukových signálů nebo ma‑
lého dárku. Ve škole je to pochvala nebo známkování. Biofeedback (dále jen BFB) je
významným pomocníkem u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (dle DSM IV
ADHD – attention deficit-hyperactivity disorder)[C5],[C75],[C76].

C.7.5

Funkční magnetická rezonance
Funkční magnetická rezonance (fMRI) je založena na změnách vodíkových

atomů v mozku. Vodík (H) se používá především pro jeho rychlý pohyb ve tkáních
a převažující výskyt v těle v podobě vody. Živé organismy obsahují vody mnohem
více, než je polovina jejich váhy. Osy rotujících atomů vodíku jsou za běžných pod‑
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mínek „náhodně“ a různě orientované, ale v silném magnetickém poli (1,5–3 Tesla)
se zorientují (rezonují) osy všech vodíkových atomů unisono v jednom směru a ve
smyslu magnetických siločar. V této situaci je aplikován krátký radiový signál, který
opět „rozhodí“ osy atomů do různých stran. Po odeznění radiového signálu se atomy
vodíků opět organizují jedním směrem, ale než se tak stane, uplyne určitá měřitel‑
ná doba závislá na množství vody ve tkáni. A tak lze odlišit šedou tkáň (s nervovými
buňkami) od bílé tkáně mozku (s nervovými vlákny). Počítač z těchto informací opět
sestaví obraz celého mozku. Navíc počítač může podle některých programů určit, kte‑
rá tkáň byla více nebo méně aktuálně aktivní, a to je princip fMRI.
Metoda fMRI ukázala u ADHD syndromu hypoaktivitu také v týlním
a spánkovém rozmezí a v obou amygdalách. Christopher deCharms et al.[C20] použi‑
li nový velmi rychlý fMRI přístroj, který pracoval v aktuálním čase (rea-time func‑
tional magnetic resonance imaging, rtfMRI). Vyšší rychlost umožnila, aby proband
mohl reagovat dostatečně rychle na každou novou situaci. U neurofeedbacku je tře‑
ba každým okamžikem (real-time) vytvořit novou (functional) mapu činnosti moz‑
ku. Podobně je tomu u elektroencefalografického (EEG) přístroje, který je však stále
ve své odpovědi nejrychlejší. Starším přístrojům fMRI trvalo mnoho desítek sekund
detekovat a vypočítat vždy nový funkční obraz mozku. Uvedení autoři zjistili pomocí
fMRI s BFB tréninkem zlepšení schopnosti ovládat hyperaktivitu v rostrální části gy‑
rus cinguli (GC), a tím i potlačovat bolest a zlepšovat pozornost[C105],[C147].
Lévesque et al.[C72] použili neurofeedback u 20 dětí se syndromem ADHD.
Klinický experiment byl doprovázen kontrolní fMRI a Stroopovým testem. Stroopův
test je v podstatě test na schopnost potlačovat funkční fixaci, např. slovo „červený“ je
napsáno modře. Proband má za úkol říci buď správně barvu, nebo správně přečíst
napsané slovo. Tyto dvě informace se díky rozporu mezi barvou písmen a významem
slova navzájem pletou. Výsledky byly opět nadějné, latence správné odpovědi se po
neurofeedbacku zrychlila. Ukázalo se, že neurofeedback má schopnost zlepšit funkce
některých mozkových struktur, např. zvýšit metabolismus horního temenního ma‑
lého laloku vlevo a přední části již výše jmenovaného gyrus cinguli. Neurofeedback
byl tedy účinný v místech, kde se vytváří selektivní pozornost. Proto také je vhodné
a možné použít cíleně neurofeedback pro zvýšení pozornosti a potlačení spánku ne‑
jen u dětí, ale i u řidičů, pilotů apod.[C26]
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C.7.6

Souvislosti neurofedbacku a paměti

C.7.6.1

Elektroencefalografie (EEG) a „EEG biofeedback“ (BFB)
MONITOR
NEUROTERAPEUTA

VIDEOHRY

SNÍMÁNÍ EEG

Obr. C.32

ZLEPŠENÍ
KONCENTRACE,
POZORNOSTI
A POZNÁVÁNÍ

Smyčka biologické zpětné vazby a související činnosti
EEG je metoda, jak získat a využít elektrickou aktivitu mozku, jak ji apli‑

kovat v klinické praxi neurologů, psychiatrů a psychologů. Je to také věda o vzniku
elektromagnetického pole v různých strukturách mozku a jeho závislosti na meta‑
bolickém i psychologickém stavu mozku za normálních i abnormálních situací. Od
roku 1924, kdy profesor J. Berger zaznamenal elektrickou aktivitu z hlavy člověka
a nazval ji „elektrenkephalogramm“, víme, že tato aktivita je mimo jiné také závis‑
lá na našich smyslech a naší vůli. Každé otevření očí potlačí základní rytmus alfa
(Obr. C.33) a každá mentace změní EEG spektrum. A z tohoto poznatku také vychází
BFB jako speciální druh učení čili operantní podmiňování.
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Obr. C.33

Rytmická aktivita alfa (vlevo) se blokuje po otevření očí (nízká nepra‑
videlná křivka, vpravo). Je to tzv. Bergerova reakce zástavy alfa rytmu.
Šipka označuje okamžik otevření očí. V 1. a 5. kanálu jsou patrné vyso‑
ké pomalé vlny, jde o artefakty vytvořené pohybem víček a bulbů.
Učení a paměť jsou dvě strany jedné mince. Ze statického hlediska můžeme

učení a paměť rozdělovat na dva hlavní druhy: deklarativní (DE) čili explicitní a ne‑
deklarativní čili implicitní (NI). Deklarativní část paměti má analyzátorovou oblast
ve staré formaci mozkové, tj. ve staré kůře čili v archikortexu. Hlavní struktura pro
registraci paměti ve vztahu k času a místu je hipokampus. Je to důležitá část tzv. lim‑
bického systému, kde je nejen paměťový registr, ale i sídlo emocí. DE dále dělíme na
epizodický a sémantický druh paměti. Epizodická DE paměť jsou např. naše zážitky
z Vánoc, prázdnin nebo školního výletu. Sémantická DE paměť jsou zapamatovaná
fakta jako např. dějepisná data, matematické a chemické vzorce, u nichž si většinou
nejsme vědomi, kdy a kde jsme se jim naučili, a není ani nutné to vědět[C6].
NI paměť má analyzátorovou oblast zřejmě v mozečku (cerebellum) a snad
i v bazálních gangliích, které slouží i motorickým funkcím. Také NI dále dělíme na
zručnost (schopnost být šikovný, umět řemeslné dovednosti, vědět, jak tančit, pla‑
vat, jezdit na kole), doplňování slov a neasociativní a asociativní NI. K neasociativní
paměti patří senzitizace (původně nevýznamný podnět se stane opakováním vý‑
znamným), desenzitizace (opačný proces, který nastane spíše specifickým psycho‑
terapeutickým tréninkem), habituace (podobá se desenzitizaci s tím rozdílem, že
původní podnět se zdál na počátku důležitým, ale spontánně jím přestal být), des‑
habituace (podobá se senzitizaci, ale s tím rozdílem, že původní podnět byl důležitý,
časem jím přestal být, ale změnou situace se stal opět důležitým). Tyto typy učení jsou
velmi závislé na časovém, prostorovém, emočním a osobnostním kontextu.
Asociativní NI paměť je klasické podmiňování podle I. P. Pavlova a operant‑
ní podmiňování (B. F. Skinner). Klasické podmiňování znamená, že se v konstantních
časových intervalech objevují zevní podněty. První podnět je podmíněný čili zevní,
nespecifický, „získaný“ (např. světlo, zvuk, dotek atd.). Původně je tento podnět ire‑
levantní. Následuje druhý podnět, nepodmíněný, který provokuje specifickou (vro‑
zenou) odpověď. Je to nepodmíněný podnět např. podání potravy pokusnému zvířeti
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nebo bolestivý podnět, po němž dojde ke specifické reakci, tj. k nepodmíněnému re‑
flexu – např. zvíře sliní, uhýbá apod. Člověk při pojídání jídla také sliní nebo rychle
odtáhne ruku od bolestivého podnětu.
Podmíněný podnět i nepodmíněný podnět jsou podněty podávané ze zevní‑
ho okolí současně nebo v jistém časovém intervalu. Po určité době stálého opakování
se spojení podmíněný podnět a nepodmíněný podnět zafixuje a nastane podmíněný
reflex. Původní irelevantní podmíněný podnět (např. světlo) se stane významným,
protože nepodmíněný podnět přeneslo na podmíněný podnět opakováním svůj vý‑
znam díky časové asociaci. Zvíře odpovídá sliněním nebo úhybným pohybem již na
podmíněný podnět, aniž by byl aplikován nepodmíněný podnět. Např. dítě se rozplá‑
če v čekárně stomatologa (podmíněný reflex) po zkušenostech z předešlých bolesti‑
vých zákroků. Implicitní asociativní operantní podmiňování se trochu podobá kla‑
sickému, ale má tento sled podnětů: první podnět je spontánní, vrozený, endogenní,
např. svalový spazmus, krátká srdeční arytmie, náhlá úzkost nebo jiné nežádoucí
podněty, jako jsou epileptické projevy v EEG. Mohou to být i žádoucí události, jako je
např. snížení krevního tlaku, zmenšení svalového spazmu, „správné“ rytmy v EEG
apod. Další podnět je vyvolán předešlým vnitřním podnětem a je zevní, např. je to
světlo, zvuk nebo úspěch ve „hře na obrazovce“. Jde tedy o inverzní čili zpětné pod‑
miňování. A navíc u klasického podmiňování (podmíněný reflex) jsou oba podněty
(podmíněný podnět i nepodmíněný podnět) podány ze zevního okolí. Avšak u ope‑
rantního podmiňování je první podnět (vnitřní, endogenní, NePo) očekáván, ale ob‑
jevuje se spontánně. Až po něm (po nepodmíněném podnětu) se prostřednictvím naší
elektroniky automaticky spustí zevní podnět (podmíněný podnět), např. v podobě
úspěchu ve hře, tj. odměny. Opakováním tohoto úkolu nastane spojení obou podnětů
(NePo s PoPo) jako u každého jiného podmíněného reflexu.
Již nyní můžeme rozdělit operantní podmiňování na to, které vede k záka‑
zu (tj. příkaz „dávejte pozor! v EEG jsou epileptické projevy, musíte zvýšit pozornost
a soustředit vůli na potlačení prvních příznaků záchvatu!“, tj. příznaky aury) (Upton
a Longmire, 1975). Další druh operantního podmiňování vede přímo k odměně za
to, že je vše v pořádku, např. v EEG jsou správné a prospěšné rytmy[C118]. Tento druhý
druh má jistější a větší terapeutický úspěch. Jiný pohled na proces učení je dyna‑
mický, ten ještě více zohledňuje čas při vytváření paměťových stop. Lze rozlišit tři
fáze zapamatování: bezprostřední paměť, krátkodobou a dlouhodobou paměť. Bez‑
prostřední paměť trvá asi sekundy až desítky sekund podle obtížnosti podané infor‑
mace. Jejím podkladem je kroužení výbojů nervových buněk (neuronů) mezi hlavní‑
mi systémy mozku, tj. mezi thalamem a kůrou mozku (kortexem). Další významná
komunikace je spojení mezi thalamokortikálním systémem a limbickým systémem.
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Tímto kroužením vzruchů se vytvoří jisté složité biochemické stopy v kaž‑
dém zúčastněném neuronu. To je již projev krátkodobé paměti, která trvá asi několik
hodin. Spolu se spánkem se tyto složité, ale provizorní biochemické látky musí dále
„překódovat“ čili přeměnit na pevnější struktury – a to jsou bílkoviny. To je však pro‑
ces již dlouhodobý a vyžaduje mnoho času. Snad i proto musí náš spánek trvat tak
dlouho a musíme prospat třetinu života.
Pro tyto údaje svědčí řada experimentálních důkazů. Děti, kterým se zlep‑
šilo chování po BFB tréninku, měly zvýšené množství žádané frekvence v EEG (např.
tzv. SMR, senzorimotorický rytmus). SMR má schopnost tlumit nežádoucí neklid
a zlepšovat koncentraci mysli. Současně nastalo i zlepšení spánku v podobě zmnože‑
ní tzv. spánkových vřeten (sigma), které mají frekvenci 12–14 Hz, trvání půl až 1 se‑
kundu, objevují se ve druhém stadiu NONREM spánku a pravděpodobně slouží me‑
chanismům paměti[C119]. Obě EEG frekvence, tj. SMR a sigma, jsou si velmi podobné,
mají frekvenci mezi 11–18 Hz. Tento nález je významný fakt. Ukazuje totiž, že BFB
mění EEG spektrum nejen ve dne při bdění, ale i v noci ve spánku, a to nasvědčuje
i změně osobnosti. Naše dotazníky poslané rodičům a učitelům do školy uváděly zlep‑
šené chování u dětí se zlepšenými psychotesty a zlepšeným EEG spektrem (viz dále).
Strukturální i fyziologický, řekněme psychofyziologický, pohled na učení můžeme
rozdělit na vnitřní a zevní, fyziologické (normální) a patologické (abnormální). Vnitř‑
ní fyziologický mechanismus probíhá během paradoxního (REM) spánku. Tento spá‑
nek má mnoho nelogických prožitků, jsou to barevné divoké sny s emočním doprovo‑
dem, potlačený svalový tonus a rychlé pohyby očí, tj. REM (rapid eye movement). Děti
s diagnózou ADHD mají většinou z 90 % abnormální EEG záznam[C26],[C27],[C28]. Víme z li‑
teratury, že je asi 41 genů u této diagnózy porušeno čili genetická dispozice je velmi
pravděpodobná[C50]. Syndrom však může jednu generaci přeskočit, pak např. mají po‑
ruchy pozornosti s hyperaktivitou děd a vnuk, nikoliv otec a syn.

C.7.6.2

Procesy během tréninků neurofeedbacků
Během učení pomocí BFB uvažujeme o tomto sledu událostí v mozku. Hlav‑

ní okruh v mozku je reprezentován komunikací mezi největším podkorovým jádrem
thalamem a kůrou mozku (kortexem). Okruh je zodpovědný za projevy vědomí, jako
je uvědomování si sama sebe a okolí, za reaktivitu, vybavování si a ukládání do
paměti apod. Mezi thalamem a kortexem, ve bdění i ve spánku, dokonce i při jakých‑
koliv záchvatech se stále a po celý život uskutečňuje spontánní kroužení vzruchů.
Tomuto kroužení nervových vzruchů (impulzů) říkáme thalamokortikální reverbe‑
race (TKR) (verberare je latinsky mrskat, bičovat, bít a reverberare znamená odrážet
úder). Pomocí EEG můžeme dobře sledovat činnost této cyklicky se opakující aktivi‑
ty v TKR a pomocí počítače (PC) provádíme frekvenční analýzu (FFT). Cykly v TKR
se objevují v podobě rytmů různé frekvence v rozsahu od 0,2 Hz do 80–120 Hz (1 Hz
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= 1 vlna za sekundu). Pro jednoduchost jsou jednotlivá frekvenční pásma pojmenová‑
na řeckými písmeny: subdelta je ten nejpomalejší rytmus od 0,1 Hz do 0,5 Hz a nalé‑
zá se hlavně v hlubokém spánku, ale i při mentaci (např. CNV – „contingent negative
variation“, CPV – „contingent positive variation“). Navazuje delta od 0,5 Hz do 3,5 Hz,
opět je přítomna ve spánku, ale i ve bdění při intenzivní myšlenkové činnosti (men‑
taci), následuje théta od 3,5 Hz do 7,5 Hz, která je přítomna v mělkém spánku a při
emočním prožitku. Frekvenčně pokračuje alfa od 8 Hz do13 Hz jako hlavní rytmus
během bdělosti, obvykle při zavřených očích a duševní relaxaci. Konečně pokraču‑
je beta od 14 Hz do 30 Hz patrná ve bdělosti při otevřených očích, někdy, zvláště při
úzkosti, je přítomna i při zavřených očích. Pomalá beta (14 Hz do 18 Hz) se také nazý‑
vá SMR rytmem a je přítomna v EEG při bdělosti bez ospalosti, ale i bez pohybů a so‑
učasně s dobrou psychickou koncentrací (v obrazech 4 a 5 je vždy podtržena). SMR je
funkčně téměř identická s Gastautovým rolandickým rytmem, obě aktivity mizí při
pohybu i při usínání.
Gama rytmus je nejrychlejší (30–80–120 Hz) a je také projevem elektrické
aktivity nervových buněk (neuronů) v sítích TKR, ale bohužel není téměř v EEG pa‑
trný. Gama rytmus dokonce věrněji, než ostatní frekvenční pásma zobrazuje činnost
neuronů v TKR. Avšak nemůžeme ho snímat pomocí elektrod z povrchu hlavy, je nut‑
né použít elektrokortikografii, tj., je snímatelný z elektrody uložených přímo na ob‑
nažený kortex. Tím by se elektroencefalografie stávala elektrokortikografií, tedy me‑
todou chirurgickou, invazivní a pro ambulantní praxi nepoužitelnou.
Díky moderní elektronice máme možnost bezprostředně analyzovat EEG
křivku pomocí rychlé Fourierovy harmonické transformace (dále jen FFT) nebo Gá‑
borovy filtrace (dále je GF), a tak vidět EEG křivku v podobě frekvenčních pásem.
Tyto analýzy dokážou výpočtem detekovat různé frekvence ve složité EEG křivce, ji‑
nými slovy oddělí z nesrozumitelné směsi tvarů vln jednotlivé frekvence: delta, thé‑
ta, alfa, SMR a beta. Tak vzniká pomocí FFT nebo GF analýzy EEG spektrum, které se
může vyjádřit v číslech, křivkách, ve sloupcích hodnot nebo v podobě map. To vše je
patrné na obrazovce, jejíž obsah se každým okamžikem aktualizuje.
Tímto způsobem vidíme, že v EEG se stále v každém stavu (bdění, spánek,
mentace, relaxace, záchvat atd.) objevují všechny frekvence, ale každé pásmo je pří‑
tomno v různém množství. V každém stavu jsou tedy všechna pásma stále přítomna,
ale vzhledem k sobě jsou v různé proporci.
Během bdělosti při otevřených očích a dobré pozornosti, např. během BFB
tréninku, se objevují nerovnoměrně zastoupené všechny frekvence, SMR aktivita je
nad senzomotorickou oblastí měřitelná skoro vždy. U ADHD syndromu je však SMR
zvláště málo. Protože má však vhodné vlastnosti (je představitelem pohybového kli‑
du, bdělosti a dobrého soustředění), chceme, aby množství SMR bylo co nejvíce. To
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lze zařídit pomocí podmiňování, tj. např. odměňováním za správné výsledky ve hře.
Odměna je především primární v podobě radosti, ale dítě je i klasifikováno, dostává
body a pamlsky.
V praxi to vypadá tak, že trénující osoba sedí před obrazovkou, kde probíhá
nějaká hra (TV game), např. automobil na silnici stojí špatně vlevo a nejede. Je třeba,
aby byl na správném místě, tj. vpravo a jel co nejrychleji. Proband tuto hru však ne‑
ovládá obvyklým způsobem pomocí „joysticku“, ale změnou schopnosti se lépe kon‑
centrovat na řešení daného problému, a to vede k úspěchu ve hře. Změna schopnosti
v soustředění hráče způsobí změnu v EEG křivce, a tedy i v EEG spektru. EEG zesi‑
lovač a počítač s FFT (GF) programem pozná změnu v EEG. Celý technický systém je
zařízen tak, že se trénující osobě daří ovlivnit hru jen tehdy, objeví‑li se v EEG dané
osoby žádoucí aktivita, tj. v tomto případě SMR, případně lze odměňovat jedince za
inhibici théta aktivity.
Ve všech případech, kdy se SMR v EEG probanda objeví v dostatečném
množství, elektronická zařízení pohnou obrazy na obrazovce. Hrající chlapec je tak
odměněn úspěchem ve hře, automobil na obrazovce jede rychleji. Odměna za úspěch
ve hře přináší radost. V tomto procesu hraje roli limbický systém, hlavně hipokam‑
pus, ve kterém se vytvářejí emoce a afektivní pozadí našeho chování. Zde je také
paměťový registr, kde se ukládá „časový a prostorový index událostí.“ Radost přináší
touhu prožít ji znovu a vůle toto opakování odměny zprostředkuje. Proto zároveň se
zážitkem „přišel jsem, jak na to“ dochází v procesu učení i ke změně ve schopnosti se
soustřeďovat a tato změna se přenáší na mozkovou elektrogenezi. Jak to mozek pro‑
vádí, nevíme, je to transformace téměř transcendentní. V mozku se zřejmě realizují
a kontaktují dva světy, jeden je z kategorie biologické (zde platí pojmy fyziky, chemie,
biochemie apod.), druhý patří do kategorie psychické (jde o pojmy učení, motivace,
paměti, vůle, touhy, radosti, ale i zklamání, lítosti atd.
Díky tréninku podmiňování stále SMR přibývá a jeho větší množství s se‑
bou přináší stále větší úspěch. Narůstající množství SMR pak s sebou nese své vlast‑
nosti, tj. uklidnění motoriky a lepší soustředění trénujícího chlapce se syndromem
ADHD. A to je cíl našeho snažení. Každé frekvenční pásmo v EEG má své vlastnosti.
Budeme‑li chtít trénovat relaxaci, zvolíme k tréninku alfa aktivitu, budeme‑li chtít
trénovat usínání, budeme odměňovat za zvýšení amplitudy théta aktivity.
Další technická podmínka zdárného tréninku je latence, která uplyne
od vnitřního podnětu (např. objevení se SMR) k odměně ve hře. Obvykle je to 200–
300 milisekund (ms). Je zajímavé, že tzv. kognitivní evokované potenciály (KEP) mají
podobnou délku, tj. kolem 300 ms. KEP jsou zprůměrováním vypočítané zvláštní
vlny v EEG, které vznikají při diskriminačních podmíněných reflexech. Čím je obtíž‑
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nější rozeznat dva podněty, např. vysoký a nízký tón, tím jsou amplitudy vln v KEP
vyšší. A právě tento proces poznávání trvá kolem 300 ms.
Obecně to znamená, že latence od podnětu přijímaného našimi smysly k po‑
znání trvá nejméně čtvrt sekundy. Například vidíme obličej náhodně potkané osoby,
otázka je: Je to náš známý, ano nebo ne? Je to neuvěřitelně krátký čas, uvědomíme‑li
si, že naše paměť a kognitivní neuronální mechanismy dokážou pojmout na 10 000
lidí. Pro tento poznávací aparát (prosopognozie – poznávání obličejů) je také v kor‑
texu vytvořeno speciální místo v týlní oblasti (gyrus linqualis, Brodmannova area
19) s množstvím asi jedné miliardy neuronů. (Celkové množství neuronů, tj. nervo‑
vých buněk v mozku, je snad sto miliard.) Jistou roli v procesu podmiňování hraje
samozřejmě inteligence a motivace.
Dítě s podstatně sníženou inteligencí, které nechápe, co má dělat, bude mít
s učením obecně potíže. Stejně tak děti bez zájmu o toto učení nebudou mít v podmi‑
ňování asi žádný úspěch.
Klinická studie se SMR u pacientů nebo neurofyziologické experimenty
u pokusných zvířat ukazují zajímavá data[C113],[C115],[C118],[C119],[C120]. Rychlá alfa (11–13 Hz)
a SMR (13–18 Hz) jsou obvykle formována do tvaru vřetene, jsou fusiformní. Ukazu‑
je se dobrá korelace mezi pozorností a těmito vřeteny. Pokud jsou vřetena přítomna,
je bdělost i pozornost dobrá, nejsou‑li přítomny žádné svalové pohyby a probíhá stav
lucidní vigility. Při usínání nebo pohybu tato vřetena mizí. Často se zvyšuje množ‑
ství vřeten během zvýšené mentální aktivity, např. během Ravenova testu, a to nad
temenní oblastí hlavy[C25],[C29].
Oba druhy vřeten mají velmi podobnou, i když různou frekvenci, ale z hle‑
diska psychofyziologického vykonávají téměř identickou funkci. Je to Gastautův ro‑
landický arkádový rytmus 10–12 Hz[C34] a Stermanův senzorimotorický rytmus (SMR)
12–15 Hz[C118]. Oba rytmy se v EEG objevují při plné bdělosti bez pohybů těla. Klesne‑li
bdělost do ospalosti nebo se pokusná osoba pohne, oba rytmy zmizí. Naopak se tyto
rytmy zvyšují při dobré psychické koncentraci bez pohybů těla.
Experimentálně bylo u koček během přítomnosti SMR prokázáno snížení
neuronální aktivity v motorických jádrech kmene mozku (hlavně v nucleus ruber).
Současně nastalo snížení svalového napětí a motility, protože se zvýšil tlumivý úči‑
nek SMR aktivity na motorická jádra thalamu a kmene mozku. Thalamická senzo‑
rická jádra zvýšila svou aktivitu v podobě vřeten, což je příhodná situace pro proces
učení. To svědčí pro nutnost snížení motoriky a zvýšení centrální senzorické aktivity
pro koncentrovanou mentální činnost. K dalšímu řešení těchto problémů však potře‑
bujeme více informací z animálních experimentů i z klinických pozorování.
Ukazují se zajímavá data z oblasti součinnosti thalamu a kortexu (TKR).
Zdá se, že vřetena alfa, SMR nebo arkádového rytmu představují z hlediska mate‑
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matického modelování pomocí arteficiálních neuronových sítí určitý iterační pro‑
ces. Průměrná frekvence alfa rytmu je 10 Hz, alfa vlna trvá tedy průměrně 100 ms.
Jedna alfa vlna představuje jeden cyklus vzruchů, které proběhnou mezi thalamem
a kortexem, kde nastane proces logického zpracování informací. Data se pak vracejí
zpět do thalamu, a tak je cyklus uzavřen. Jedna alfa vlna obvykle nestačí na vyřešení
informačního procesu, musí být opakována. V jednom vřetenu bývá 10–20 alfa vln
a během procesu opakování (reverberování vzruchů mezi thalamem a kortexem) do‑
chází ke kognitivnímu (poznávacímu) procesu.
Reverberace s alfa vlnami je pojem fyziologický, iterace s „opakovacím“
algoritmem je pojem matematický, ale oba pojmy představují stejný proces. To zna‑
mená, že každá alfa vlna představuje určité přiblížení se (aproximaci) od neurčité‑
ho tvaru k poznávanému obrazu. Takový proces se uskutečňuje ve sféře viděných
obrazů, slyšených zvuků i hmataných předmětů. Tuto pozvolnou aproximaci od
neznámého ke známému můžeme přirovnat k matematické iteraci, tj. opakování té‑
hož procesu (konvergenci), až k přijatelnému výsledku, podobně jako je tomu např.
v počítačovém algoritmu při odmocňování[C25]. Během psychologických testů dochází
ke stoupnutí delta nebo théta aktivity a zde si laskavý čtenář povšimne, že je třeba
problém delta vln vysvětlit. Jednou považujeme vyšší množství delta za patologic‑
ký proces a pokles delta pásma za zlepšení a podruhé zvýšení delta vln při BFB za
dobrý jev. To je tím, že delta aktivita má několikerý původ, fyziologický i patologic‑
ký. Fyziologická, tj. normální delta aktivita, se objevuje fylogeneticky od narození
asi do 1. až 3. roku a celý náš život v hlubokém synchronním spánku nebo při men‑
tální aktivitě. Patologická delta se objevuje po zranění, zánětech nebo u vývojově re‑
tardovaných mozků. Tyto delta nelze dobře tvarově ani spektrálně odlišit, posuzu‑
jeme je především podle situace, kdy se objevují, tedy v kontextu s psychologickým
stavem[C26],[C27],[C28],[C29].
Analyzovali jsme pásma pomalé i rychlé alfa a pomalé i rychlé delta aktivi‑
ty (60 zdravých dětí nebylo trénováno, použili jsme jejich data ze dvou nativních EEG
vyšetření). U 30 dětí s ADHD jsme po BFB tréninku zjistili velmi významný pokles
pomalých i rychlých delta vln, zatímco rychlá i pomalá aktivita alfa se téměř nezmě‑
nila. Považujeme to za úspěch, protože se zmenšila právě klidová delta aktivita, která
svědčila pro biologicky retardovaný vývoj. Alfa aktivita však nebyla při BFB ovliv‑
něna, sama o sobě totiž představovala již normální fyziologickou aktivitu. Zlepšení
klinického obrazu po SMR tréninku je asi u 60–70 % dětí trvalé. Avšak tam, kde došlo
k recidivě nepozornosti, „zlobivosti“ a nadbytečné aktivity, můžeme trénink opako‑
vat, stačí pak obvykle méně tréninkových sezení, asi pět až patnáct.
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C.7.6.3

Biologická zpětná vazba v trénincích neurofeedbacku
a biofeedbacku
Metodu zvanou neurofeedback je založena na své vlastní sebekontrole po‑

mocí elektroencefalografie (EEG). Metoda je založena na principu učení, transferu
a operantního podmiňování, protože využíváme zpětného podmiňování, kde nepod‑
míněný podnět (jistá EEG frekvence) přichází jako první a podmíněný podnět (radost
z odměny při úspěchu ve hře) jako druhý. Indikace k této léčbě jsou hlavě děti trpící
ADHD syndromem. Avšak i děti s nočním pomočováním, balbuties a dyssyndromy se
často po této léčbě zlepšují. Po čtyřměsíčním BFB tréninku s 20–30 léčebnými sezení‑
mi se ukázalo významné psychologické zlepšení. Bylo potvrzeno Pražským dětským
Wechslerovým testem a EEG spektrem, kde byl významný pokles pomalých vln (del‑
ta vlny se objevují obvykle u biologické poruchy, např. u retardace, genetické poru‑
chy apod.), které svědčí pro urychlenou biologickou i psychickou maturaci mozku.
Hypotetické je použití i u mírných kognitivních deficitů, kde metoda také může vést
ke zlepšení psychického stavu, neboť víme z posledních výzkumů, že po celý život
vznikají nové neurony a ty se mohou zapojit do stávajících neuronových okruhů a sítí
jen tehdy, když se jim „dá možnost vykonávat nějakou funkci“, nejlépe psychickou
aktivitu. Navíc chronogenetika ukazuje, že jisté geny aktivují transkripční faktory
v různém věku. O dalších indikacích biofeedbacku je pojednáno v následujících ka‑
pitolách.
Biologická zpětná vazba (BFB) je specializovaná metoda spojující psycholo‑
gické a neurovědní poznatky a postupy s možnostmi moderních technologií. Pokrok
obou odvětví za více než 50 let umožnil dosáhnout úrovně, kdy není odkázán během
diagnostiky pouze na subjektivní vnímání a hodnocení projevů pacienta, ale může
využívat informací získaných z monitorovacích zařízení. Spojení techniky a od‑
bornosti umožňuje sledování dynamického vývoje fyziologických veličin pacienta,
a díky přehledu tak poskytuje více možností při rozhodování o léčbě. Typickými pa‑
rametry, které mohou být pomocí technických prostředků monitorovány, jsou kožní
odpor, tepová frekvence, EEG, tělesná teplota, rytmicita srdeční (heart rate variabili‑
ty, HRV) respirační arytmie (RSA), svalové napětí (elektromyografie, EMG), blood vo‑
lume pulse (BVP), periferní průtok krve a další. Monitorování fyziologických veličin
je však jen prvním krokem. Dalším logickým stupněm je poskytnout pacientovi in‑
formace o jeho stavu a využít je k „sebeovlivňování“ pacienta potřebným směrem.
Termín zpětná vazba i princip jejího mechanismu vznikl v technických vě‑
dách, kde je hojně využíván při ovlivňování a řízení mnoha fyzikálních a technic‑
kých procesů. Bez využití mechanismu zpětné vazby (nebo lépe řečeno „korektivní
zpětné vazby“) by nemohlo fungovat žádné technické zařízení pracující s dynamic‑
kými hodnotami, protože by se dříve nebo později dostalo do extrémního stavu bez
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možnosti spontánního návratu do normálních pracovních podmínek. A to je i zák‑
ladní myšlenka biofeedbacku. Biofeedback dle Asociace pro aplikovanou psychofy‑
ziologii a biofeedback (AAPB) je proces, který umožňuje naučit se měnit fyziologickou
aktivitu za účelem zlepšení zdraví a výkonu. Přesné přístroje měří fyziologické ak‑
tivity, jako jsou například mozkové vlny, srdeční funkce, dýchání, svalová aktivita
a teplota pokožky. Tyto nástroje rychle a přesně poskytují zpětnou vazbu uživateli.
Často pak, zvláště ve spojení se změnami myšlení, emocí a chování – podporují poža‑
dované fyziologické změny. V průběhu času mohou tyto změny přetrvávat i bez další‑
ho používání těchto metod.
Do současné doby byla provedena celá řada studií ověřujících účinnost
různých modalit biofeedbacku. Efektivita uváděná v těchto prokazuje poměrně pře‑
svědčivé výsledky v řadě oblastí. V současné době se na základě dostupné literatury
využívají především následující modality[C108]: EDA (elektrodermální) biofeedback
představuje ve své podstatě nejstarší metodu biofeedbacku, který jistým způsobem
používal již Jung při svém asociačním experimentu. EDA biofeedback patří v součas‑
né době mezi světově nejrozšířenější modalitu biofeedbacku. Mnohdy je promisque
používán termín GSR – galvanic skin response.
Temp biofeedback – je využití periferní teploty a je, zvláště v USA a západní
Evropě, poměrně často využíván při nácviku relaxačních metod.
EMG biofeedback – je využívaný především v oblasti neurosvalové ree‑
dukace, nácviku relaxace různých svalových skupin, terapii tiků, terapii enuréz
apod. Výsledky v této oblasti jsou poměrně přesvědčivé.
EEG biofeedback – představuje využití elektrické aktivity mozku a je v so‑
učasné době pravděpodobně nejdiskutovanější metodou biofeedbacku z hlediska kli‑
nické efektivity.

C.7.6.4

Neurofeedback u poruch pozornosti
První práci o NFB u poruch pozornosti (attention deficit/hyperactivity di‑

sorder, ADD/ADHD) publikovali Lubar a Shouse[C77], kteří se zaměřili na posilování
senzomotorického rytmu (SMR). Druhý přístup využívající naopak pomalé korové po‑
tenciály (SCPs) popsali Heinrich et al.[C49]. Vzhledem k dobrým klinickým výsledkům
byla později koncipována řada kontrolovaných studií testujících efektivitu a specifi‑
citu NFB v této oblasti. Kontrolní podmínka byla definována různě – od žádné inter‑
vence, přes standardní medikaci, pozornostní trénink, jiný typ biofeedbacku, skupi‑
novou terapii až po falešnou „zpětnou vazbu“, která se k EEG vztahuje jen náhodně
(placebo NFB). Metody a výsledky kontrolovaných studií NFB u poruch pozornosti
jsou stručně popsány v Tab. C.1.
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Tab. C.1

Kontrolované studie NFB u poruch pozornosti

Autoři

Rok

Subjekty

Počet
sezení

Metody

Výsledky

Linden et al.

1996

18 dětí

40

NFB (beta/théta) vs.
žádná intervence

Po NFB došlo ke
zlepšení v meřítcích
inteligence,
pozornosti a
chování.

Monasta et al.

2002

100 dětí

34–50

medikace a edukace,
jedna skupina navíc
NFB (beta/théta)

U obou skupin
došlo ke zlepšení
příznaků, ale po
vysazení medikace
přetrvávalo jen
u skupiny po NFB.
Pouze u skupiny po
NFB došlo ke změně
EEG.

Fuchs et al.

2003

34 dětí

36

NFB (SMR a beta1) vs. Zlepšení obou
medikace
skupin bylo
srovnatelné.

Heywood
a Beale

2003

7 dětí

80

střídání NFB (SMR/
théta) a placebo NFB

NFB nebyl lepší než
placebo, pokud
byly do statistiky
zahrnuty i dvě
děti, které studii
nedokončily.

Heinrich et al.

2004

22 dětí

25

NFB (SCPs) vs. žádná
intervence

Po NFB se klinické
příznaky zlepšili
a při pozornostním
testu se snížil počet
chyb a změnily se
charakteristiky EEG.

Rossiter

2004

62 dětí či
dospělých

40
nebo
60

NFB (beta/théta) vs.
medikace

Obě skupiny se
zlepšily v testu
pozornosti,
po NFB došlo navíc
ke zlepšení chování.

Levesque et al.

2006

20 dětí

40

NFB (SMR/théta
a beta/théta) vs.
žádná intervence

Pomocí fMRI při
kognitivní úloze byla
na začátku zjištěna
stejná aktivita mozku
u obou skupin,
po NFB došlo navíc
k aktivaci předního
cingula.
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Rok

Subjekty

Počet
sezení

Metody

Výsledky

Drechsler et al.

2007

30 dětí

30

NFB (SCPs) vs.
skupinový trénink
dle principů KBT

Výsledky prokázaly
specifický
efekt spojený
se zlepšením
kontroly mozkové
aktivity. Zároveň
také ukázaly,
že i nespecifické
faktory přispívají
k pozitivnímu
behaviorálnímu
efektu NFB.

Leins et al.

2007

38 dětí

30

NFB (beta/théta) vs.
NFB (SCPs)

Oba tréninkové
protokoly vedly
ke zlepšení
chování a výkonu
v testech pozornosti
a inteligence.
Klinický efekt
byl patrný
i po 6 měsících.

Doehnert et al.

2008

26 dětí

30

NFB (SCPs) vs.
skupinová terapie
dle principů KBT

Výsledky ukázaly,
že efekt NFB je
zprostředkován
specifickými
i nespecifickými
faktory. Po NFB
byla tendence ke
zlepšení vybraných
parametrů EEG,
které souvisely
se zlepšením
v behaviorálních
škálách.

Gevensleben
et al.

2009a,
2009b,
2010

102 dětí

36

NFB (1 blok beta/
théta a 1 blok SCPs)
vs. pozornostní
trénink

Zlepšení symptomů
bylo větší po NFB
a pouze po NFB
došlo k redukci
théta aktivity. Efekt
NFB přetrvával
i po 6 měsících.
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Autoři

Rok

Subjekty

Počet
sezení

Metody

Výsledky

Bakhshayesh
et al.

2011

35 dětí

30

NFB (beta/théta) vs.
elektromyografický
BFB (relaxace svalů
na čele)

Po NFB došlo
k výraznějšímu
zlepšení symptomů
podle rodičů
a také ke zlepšení
pozornosti
a reakčního casu
v psychologických
testech. Naopak
zlepšení
hyperaktivity
a impulzivity
bylo způsobeno
i nespecifickými
faktory.

Bakhtadze
et al.

2011

93 dětí

30

NFB (SMR/théta
a beta/théta) vs.
žádná intervence

NFB pozitivně
ovlivnil P3
komponentu
evokovaných
potenciálů, která
reflektuje rychlost
informačního
zpracování
a rozhodování –
procesů, které jsou
u poruch pozornosti
narušené.

Lansbergen
et al.

2011

14 dětí

30

NFB (dle EEG,
většinou SMR/théta)
vs. placebo NFB,
dvojitě slepá studie

Všechny děti
spolupracovaly
a většinou ani rodiče
nepoznali, zda jde
o NFB či placebo
NFB. Ke zlepšení
symptomů došlo
v obou skupinách.

Steiner et al.

2011

41 dětí

cca 23

NFB (beta/théta) vs.
pozornostní trénink

Klinické příznaky
se u obou skupin
zlepšily.

Vedle kontrolovaných studií stojí dále za zmínku tři práce s prospektivním
prepost designem. V první z nich[C67] bylo zahrnuto 86 dětí s ADHD, které absolvovaly
15 až 22 sezení NFB zaměřeného na zvyšování poměru beta 15–18 Hz a SMR 12–15 Hz
vzhledem k ostatním frekvencím. Po tréninku byli účastníci rozděleni podle pokro‑
ku v NFB na úspěšné a neúspěšné. Měření evokovaných potenciálů ukázalo, že pou‑
ze u úspěšných došlo ke změně mozkové aktivity při pozornostní úloze po tréninku.
Druhá studie[C142] zahrnovala 60 dětí s ADHD, které absolvovaly 40 sezení beta/théta
NFB. Jejich výkon v testu pozornosti se po NFB výrazně zlepšil. Ve třetí studii[C121] uči‑
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li během 30 sezení NFB 23 dětí s poruchou pozornosti regulovat pomalé korové po‑
tenciály (SCPs). Výsledky ukázaly, že děti se nejen naučily SCPs regulovat, ale zlepšilo
se také jejich chování, pozornost a výkon v IQ testu. Všechny změny byly stabilní při
kontrolním vyšetření 6 měsíců po ukončení tréninku.
Lze konstatovat, že výsledky NFB u dětí s poruchami pozornosti jsou vel‑
mi dobré. Zatímco metaanalýza z roku 2005[C81] došla k závěru, že EEG biofeedback je
pravděpodobně efektivní v léčbě ADHD a stojí za to ho vzít v úvahu u non-responderů
na medikaci stimulancii, novější metaanalýza[C5] již považuje NFB v léčbě ADHD za
účinný a specifický.

C.7.6.5

Neurofeedback u epilepsie
EEG biofeedback v léčbě epilepsie poprvé a s úspěchem použili Sterman

a Friar

[C118]

. První větší kontrolovanou studii zaměřenou na posilování SMR aktivity

provedli Lantz a Sterman[C70]. Kontrolovanou studii v oblasti SCPs publikovali Kot‑
choubey et al.[C66]. Přestože první výzkumy NFB u epilepsie využívaly trénink SMR,
od devadesátých let 20. století výrazně převažují práce o regulaci SCPs. SMR přístup
má však stále své zastánce[C137],[C146]. Obě metody se ukázaly v léčbě epilepsie přínosné.
Lantz a Sterman[C70] srovnávali účinek NFB (SMR) a placebo NFB (záznam tréninku
jiné osoby) u 24 farmakorezistentních pacientů s epilepsií a zjistili, že pouze po NFB
došlo ke snížení počtu záchvatů. Kotchoubey et al.[C66] testovali u 52 farmakorezistent‑
ních epileptiků vliv NFB (SCPs), biofeedbacku zaměřeného na dýchání a nové anti‑
konvulzivní medikace v kombinaci s psychosociálním poradenstvím. Ke snížení poč‑
tu záchvatů došlo po NFB a po medikaci s poradenstvím.
Skupina Kotchoubey et al. publikovala řadu dalších prací demonstrujících,
že farmakorezistentní pacienti s epilepsií jsou schopni naučit se rozlišovat mezi posu‑
nem SCPs pozitivním a negativním směrem a že NFB (SCPs) vede ke snížení frekven‑
ce záchvatů[C63],[C64]. Ke stejnému závěru došli také Rockstroh et al.[C99] či Strehl et al.[C121].
Strehl et al.[C121] také definovali hlavní faktory vysvětlující úspěch léčby pomocí NFB.
Jsou jimi korová excitabilita na začátku tréninku, epileptické ložisko a osobnostní
proměnné. Také podle Kotchoubey et al.[C65] se na klinickém úspěchu podílejí faktory,
jako jsou věk, medikace, anamnéza epilepsie či lokalizace ložiska. Na druhou stranu
jsou ale posuny SCPs spojeny se změnami mozkové aktivity měřitelnými např. funkč‑
ní magnetickou rezonancí (fMRI). Strehl et al.[C122] pomocí fMRI vyšetřili pět pacientů
s epilepsií během posunů SCPs k pozitivním hodnotám (před epileptickým záchvatem
se naopak vyskytují negativní hodnoty – Kotchoubey et al.[C64]) a zjistili, že přitom do‑
chází ke snížení mozkové aktivity blízko elektrody, ve frontálním laloku a thalamu.
O rok později Fell et al.[C30] prokázali pomocí elektrod implantovaných v rámci předo‑
peračního vyšetření pacientům s rezistentní epilepsií, že hipokampální pomalé po‑
tenciály významně korelují s pomalými potenciály v EEG snímaném na povrchu hla‑
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vy. Současný stav poznání v oblasti neurofeedbacku epilepsie shrnuje metaanalýza
z roku 2009[C124] a přehledová studie z roku 2011[C86], která zahrnuje i studie týkající se
periferního biofeedbacku galvanické kožní odpovědi. Tan et al.[C124] došli k závěru, že
NFB významně snižuje frekvenci záchvatů u farmakorezistentních pacientů s epilep‑
sií. Nagai a Matsuura uzavírají, že biofeedback může být mocným podpůrným
přístupem u farmakorezistentních pacientů s epilepsií.

C.7.6.6

Další klinické aplikace
Mezi dalšími diagnózami, u kterých byl NFB použit, jsou deprese (kontrolo‑

vaná studie: Choi et al.[C55]; přehledy: Hammond[C46]; Dias a van Deus[C21]), fibromyalgie
(kontrolovaná studie Kayiran et al.[C59]), migrény (kontrolované studie: Siniatchin[C110];
Walker[C138]), motorická postižení zejména v kombinaci s rozhraním mozek-počítač
(např. Prasad[C96]), nespavost (kontrolované studie: Cortoos et al.[C19]; Hammer et al.[C42]),
poruchy autistického spektra (přehledy: Thompson[C130]; Coben[C15]; Holtmann et al.[C53]),
poruchy učení (kontrolované studie: Fernandez et al.[C32]; Becerra et al.[C9]; Fernandez
et al.[C31]; Breteler et al.[C5]), tinnitus (Gosepath et al.[C36]; Schenk et al.[C106]; Dohrmann
et al.[C22]), traumatická poranění mozku (přehled: Thornton[C133]), úzkostné poruchy
(kontrolovaná studie: Rice et al.[C98]; přehled: Moore[C84]), závislosti (kontrolované stu‑
die: Scott et al.[C104]; Arani[C4]; přehledy: Trudeau[C134]; Skohadze et al.[C111]) aj.

C.7.6.7

Zlepšování výkonnosti
Zlepšování výkonnosti zdravých osob je nejčastější neklinickou aplikací

NFB. NFB byl testován ve vztahu ke kognitivnímu výkonu (Vernon et al.[C136]), kogni‑
tivními výkonu u starších osob (Angelakis et al.[C3]; Becerra et al.[C10]), uměleckému vý‑
konu (Raymond et al.[C97]; Gruzelier et al.[C39]), sportovnímu výkonu (Landers et al.[C69])
a profesionálním dovednostem mikrochirurgů (Ros et al.[C100]).

C.7.6.8

Experimenty a nové trendy výzkumu
Tato skupina studií zahrnuje práce zjišťující optimální podmínky učení při

NFB, experimenty zaměřené na zkoumání vlivu NFB na neurofyziologické paramet‑
ry, vývoj a testování nových metod NFB (např. tomografického NFB či NFB využívají‑
cího funkční magnetickou rezonanci) aj.
Podmínkám učení při NFB se věnovali např. Hadrman et al.[C47], kteří testo‑
vali, zda je lépe doporučit trénovaným osobám mentální strategii vedoucí k úspěchu,
nebo jim nedat žádný návod. Celkový výsledek obou skupin se nelišil a u osob, kte‑
ré návod nedostaly, byl výraznější efekt učení v rámci jednotlivých sezení. Také Si‑
niatchin et al.[C110] zjistili, že zpětná vazba je pro regulaci EEG důležitější než strategie.
Kaplan[C58] pomocí široké škály barev na obrazovce biofeedbacku prokázal, že k regu‑
laci EEG dochází i nevědomě, bez znalosti zpětnovazebného principu (pokusné osoby
změnily své EEG tak, že na obrazovce vznikla individuálně charakteristická barevná
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paleta). Hinterberger et al.[C51] a Pham[C94] se zabývali významem vizuální a auditivní
zpětné vazby při NFB (SCPs) a zjistili, že lepších výsledků lze dosáhnout pomocí vizu‑
ální zpětné vazby, ale že auditivní feedback k regulaci SCPs stačí.
Vliv EEG na fyziologické parametry byl studován jednak v rámci klinic‑
kých aplikací NFB (viz výše), jednak u zdravých osob. U zdravých dobrovolníků
studovali např. Egner et al.[C24] vliv tří druhů NFB (SMR, beta 1 a alfa-théta) na spek‑
trální topografii EEG. Zjistili, že trénink spektrální topografii EEG ovlivňuje, ale že
změny nemusí korespondovat s tréninkem – ani z hlediska frekvence, ani z hlediska
lokalizace. Egner a Gruzelier[C24] také srovnávali vliv SMR a beta 1 NFB na pozornost
a EEG zdravých osob. Výsledky ukázaly, že SMR trénink vedl ke zlepšení pozornos‑
ti a beta 1 trénink měl nabuzující efekt. U kontrol k žádným změnám nedošlo. Hin‑
terberger a kolegové se zabývali vztahem negativních a pozitivních SCPs a změnami
BOLD (blood oxygen level dependent) signálu při fMRI. V první práci zjistili, že nega‑
tivita (tj. zvýšená korová excitace) byla doprovázena rozsáhlou aktivací v centrální,
prefrontální a parietální kůře a v bazálních gangliích. Naopak, pozitivita (tj. snížená
korová excitace) byla spojena s rozsáhlou korovou deaktivací a s aktivací frontálních
a parietálních struktur, inzuly a putamen (Hinterberger et al., 2003). Ve druhé studii
byl pozitivní posun SCPs ve srovnání s negativním posunem SCPs spojen s nárůstem
BOLD signálu v bazálních gangliích.
Negativní SCPs oproti pozitivním naopak souvisely se zvýšením BOLD sig‑
nálu v thalamu[C52].
Hlavní limitací tradičního NFB je prostorová nespecifičnost, protože sig‑
nál snímaný elektrodou na skalpu je vždy směsí aktivity různých intrakraniálních
zdrojů. To motivovalo vznik prostorově specifičtějšího NFB využívajícího fMRI, ale
i rozvoj nových forem EEG biofeedbacku. Congedo et al.[C17] vyvinuli a testovali me‑
todu tomografického NFB, která umožňuje poskytovat zpětnou vazbu o vybrané
mozkové oblasti. Jejím předpokladem je multikanálové snímání EEG a lokaliza‑
ce intrakraniálních zdrojů pomocí elektromagnetické tomografie s nízkým roz‑
lišením (low-resolution electromagnetic tomography, LORETA) (Pascual-Marqui
et al.[C89]). Funkčnost tomografického (LORETA) NFB byla následně znovu potvrzena
u zdravých dobrovolníků (Cannon et al.[C13]). Vedle LORETA NFB je v současné době
předmětem zkoumání NFB založený na analýze nezávislých komponent (Congedo
a Sherlin[C18], 2010). Má poskytovat zpětnou vazbu o vybraném zdroji EEG a má být ro‑
bustnější k přítomnosti artefaktů. Předpokládá rovněž multikanálové snímání EEG.
NFB využívající BOLD signál získaný při vyšetření fMRI poprvé popsa‑
li Yoo a Jolesz[C143] a dále ho rozvinuli např. Weiskopf et al.[C140], Ruiz et al.[C102], Zotev
et al.[C147], Hamilton et al.[C38] aj.
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C.8

Biofeedback
Historicky nejznámějšími fyziologickými signály, které je možné použít pro

BFB, jsou kožní odpor, EEG, EKG, EMG, srdeční tepová frekvence, frekvence dýchání,
tělesná teplota a případně krevní tlak. Tyto veličiny lze snímat neinvazivně a v reži‑
mu reálného času (real-time). Pro každý typ fyziologické veličiny je nutné použít jiný
typ senzoru, z toho důvodu jsou senzory navzájem nezáměnné. Invazivní metody
snímání fyziologických signálů (např. jehlová EMG) nejsou pro BFB vhodné.
Kromě toho se v klinické praxi vyskytují veličiny, jejichž hodnoty lze měřit
zprostředkovaně z odebraných vzorků tělních tekutin, plynů nebo tkání. Tyto veli‑
činy však nejsou pro metodu BFB vhodné z důvodů relativní komplikovanosti jejich
snímání. Dalším problémem je fakt, že po odebrání vzorku trvá nějakou dobu, než
jeho rozbor a analýza poskytnou data k dalšímu zpracování, takže se většinou nejed‑
ná o režim reálného času. Přesto nelze zcela vyloučit i jejich použití pro potřeby me‑
tody biofeedback.
Fyziologickým signálem (případně biosignálem) lze tedy nazvat prakticky
jakoukoliv proměnnou veličinu nebo biologický parametr, které lze na živém orga‑
nismu snímat a sledovat je v čase. Na obrázku 6.1 jsou v blokovém schématu znázor‑
něny kroky, během kterých dochází v průběhu realizace metody biologické zpětné
vazby k sejmutí a k dalšímu zpracování fyziologického signálu. Vlastní BFB je zná‑
zorněn v krocích 1 až 11, kroky 12 až 15 popisují podpůrnou a jinou související čin‑
nost, bez které by nebylo možné rozvíjet samotnou metodu a vyvíjet technická zaří‑
zení pro aplikaci BFB.
Úrovně snímaných fyziologických signálů jsou ve srovnání s jinými signá‑
ly, které jsme schopni subjektivně vnímat, velmi nízké. Navíc bývají zkreslené nebo
zahlcené rušivými signály prostředí (elektromagnetický smog, akustické nebo me‑
chanické vibrace aj.). Ty se na snímaný fyziologický signál superponují nebo se s ním
mísí. Mnohdy bývá obtížné aktivní fyziologický signál vůbec odlišit od pozadí nebo
rušivých signálů.
Během snímání je nutné vyloučit bezpečnostní rizika. Z toho důvodů jsou
senzory i navazující obvody obvykle napájeny z baterií malým napětím do 12 V stej‑
nosměrného napětí. Po převedení do digitálního tvaru se signál přenese přes prvek
galvanického (tj. přímého vodivého spojení) oddělení do dalších obvodů, které již mo‑
hou být napájeny z elektrické sítě bez toho, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo
života probanda. Snímače fyziologického signálu a jeho převod na elektrický signál.
Většina fyziologických veličin má povahu neelektrického signálu a je nut‑
né je nejprve sejmout a následně převést na elektrický signál. Jedná se např. o galva‑
nický kožní odpor, tělesnou teplotu, srdeční pulz, frekvence dýchání, třes aj. Naproti
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tomu signály EEG a EKG mají povahu slabých elektrických signálů, které je možné
bez úprav zesílit a dále zpracovávat.
Signály EEG, EKG jsou snímány na povrchu kůže kontaktními elektrodami.
Elektrody EEG je nutné mechanicky zafixovat na skalpu a pro přenos signálů z po‑
vrchu kůže se pod elektrodu umísťuje vodivý gel. EKG elektrody bývají samolepící
elektrody na jedno použití a umisťují se na hruď.

Obr. C.34

EEG elektrody diskové
Jak u EEG elektrod, tak u EKG elektrod platí, že je velmi důležitá jejich

správná lokalizace a způsob fixace na povrchu kůže, neboť hrozí nebezpečí výsky‑
tu artefaktů, které může celé měření zcela znehodnotit. Snímání těchto signálů proto
musí provádět kvalifikovaná a zaškolená obsluha. Laická aplikace pro potřeby BFB
v domácích podmínkách může být problematická.
Kožní odpor je zpravidla měřen na bříškách prstů jedné ruky a tomu odpo‑
vídá obvyklá konstrukce snímacích elektrod. Ty musí být během aplikace správně
zafixovány po celou dobu měření tak, aby ani zde nedocházelo ke vzniku artefaktů
v důsledku změny přítlaku prstů na elektrody.
Tělesnou teplotu lze snímat z různých částí těla, pro potřeby BFB se však
nejčastěji snímá rovněž z bříšek prstů, kde je fixace tepelného čidla z pohledu častého
měření při opakovaných sezeních nejsnadnější.
Dechová frekvence je obvykle snímána senzorem umístěným na pružném
pásku zapnutém kolem hrudi a srdeční pulz je nejčastěji snímán optickým senzorem
okamžitého průtoku krve, který je zabudován do klipu, jež se přichycuje na prst nebo
na ušní lalůček. Ostatní typy senzorů se v aplikacích metody BFB používají zřídka.

Obr. C.35

EEG elektrody
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Obr. C.36

C.8.6.1

BVP Senzor

Předzesilovače
Jak název napovídá, jedná se o primární úpravu sejmutého signálu tak,

aby jej bylo možné dále zpracovávat. V reálných podmínkách není možné sejmutý
(elektrický) signál přímo zesílit na konečnou úroveň, protože obsahuje příliš mnoho
rušivých signálů, které jsou obvykle svou amplitudou vyšší než samotný biosignál.
Pokud by celá tato směsice signálů měla být zesílena na požadovanou úroveň aktiv‑
ního signálu, došlo by k saturaci zesilovacích obvodů, a tím k znehodnocení infor‑
mací aktivního signálu. Z toho důvodu se volí postup, při kterém se směs aktivního
a rušivých signálů zesílí na úroveň, při které je možné šumy a rušivé složky od sebe
odfiltrovat. Rušivé složky nelze nikdy odfiltrovat úplně, ale je třeba dosáhnout sta‑
vu, při kterém je jejich odstup od aktivního signálu takový, že umožňuje zpracování
„očištěného aktivního signálu“ s dostatečnou kvalitou a věrohodností.

C.8.6.2

Filtr
Jde obvykle o jednoduchý frekvenční filtr sestávající z pásmové propusti

pro aktivní signál. Jeho úkolem je potlačit vše, co do aktivního

signálu

nepatří.

Nejčastějšími rušivými signály jsou elektrický šum a frekvence 50 Hz elektrické sítě.

C.8.6.3

Zesilovač
Nyní už je možné aktivní signál zesílit na úroveň potřebnou pro jeho pře‑

vod na digitální signál.

C.8.6.4

A/D převodník
Až dosud jsme (kromě periodických signálů, jako je srdeční tep a dechová

frekvence) hovořili o aktivním signálu v jeho analogové podobě. Jedná se o napěťo‑
vou veličinu, jejíž změny v čase probíhají v kontinuální podobě. Pro další zpracování
i statistické vyhodnocování je nutné analogový signál převést do digitální formy
v tzv. A/D převodníku.

C.8.6.5

Galvanický oddělovač
Funkcí obvodu pro galvanické oddělení je „izolovat“ snímací obvody od

obvodů, které jsou napájeny z elektrické sítě, a představují tak potenciální nebezpe‑
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čí ohrožení zdraví a života. Činí se tak obvykle pomocí obvodů sestávajícího s LED
diody a fototranzistoru, které jsou od sebe dostatečně elektricky odizolovány. Přenos
optického signálu mezi těmito konstrukčními prvky pak zajistí zachování kvality sig‑
nálu za současné eliminace ohrožení.

C.8.6.6

Zpracování digitálního signálu
Podle charakteru snímaného biosignálu je aplikován sofistikovaný SW, je‑

hož úkolem je na základě předem stanoveného algoritmu a kritérií vyhodnotit sejmu‑
té údaje a připravit je k nějaké formě prezentace, a to buď formou statistické analýzy,
nebo prostřednictvím jejich vizualizace (audiosignalizace), která bývá součástí pre‑
zentace pro probanda účastnícího se aplikace BFB.

C.8.6.7

Prezentace dat, jejich vnímání a reakce probanda BFB
V tomto kroku dochází k nějaké formě uživatelsky přátelské prezentace in‑

formací vyseparovaných z původního fyziologického signálu (myšleno jeho vývoj
a změny po dobu aplikace BFB). Tyto informace jsou aplikačním SW zpracovány do
lehce srozumitelné podoby, nejčastěji ve formě video hry, během které je dění na ob‑
razovce přímým odrazem vývoje a změn snímaného fyziologického signálu (biosig‑
nálu) probanda.

C.8.6.8

Vnímání a odezva probanda
Jedná se o nejdůležitější část celého řetězce kroků aplikace BFB. Teprve tady

vyjde najevo, jestli je aplikace úspěšná, či nikoliv. Úkolem probanda je vlastní mys‑
lí měnit snímaný biosignál tak, aby adekvátně a požadovaným způsobem reagoval
na vývoj situace ve videohře. Na rozdíl od klasické videohry tedy ke hře nepoužívá
„joystick“ nebo jiné zařízení, ale pouze vlastní vědomou mysl, pomocí které se učí
ovládat své biosignály.

C.8.6.9

Ostatní složky, které souvisejí s metodou BFB
Stejně jako všechny ostatní technické i medicínské metody vyžaduje i me‑

toda BFB odborné a technické pozadí. S tím souvisí realizace standardních procesů,
jejichž smyslem je danou metodu objektivně vyhodnotit (statistická analýza plošně
sebraných dat), její odborné vyhodnocení, zveřejnění výsledků formou publikací,
a nakonec zakomponování nových poznatků do dalšího vývoje tak, aby se cirkulární
reverberace mohla opakovat na vyšší kvalitativní úrovni.
Základní znalosti hardwarové i softwarové technologie patří mezi povinné
penzum znalostí, které musí odborník, který biofeedback ve své praxi využívá, znát.
Nesprávné zapojení zařízení, eventuální i nesprávné napojení elektrod na klienta
může vést k neefektivitě celého terapeutického procesu.
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• Potřebujeme vychovat kvalifikovaného terapeuta, který má ucelené vzdělání
v biofeedbackových a neurofeedbackových metodách. Sama kvalifikace pro
neurofeedback a biofeedback není kvalifikací pro psychoterapii. Psychoterapie
má stanovena jasná pravidla pro kvalifikaci (pětileté komplexní vzdělání ve
výcviku + teorie + supervize) i aplikaci, které užití biofeedbacku nutně nevyža‑
duje (a které také oba nesplňují). Neurofeedback a biofeedback vyžadují samo‑
statnou speciální kvalifikaci.
• Vždy musíme provést vstupní komplexní vyšetření, které musí být zkorelová‑
no s veškerou dostupnou zdravotnickou i psychologickou dokumentací (např.
pediatr, dětský psychiatr, psycholog, dětský neurolog, pedagogicko--psycholo‑
gická poradna, logopedie atd.). Používají se standardizované psychologicko-pe‑
dagogicko-medicínské přístupy, jako je řízená explorace, objektivní údaje z ro‑
diny, ze školy. K diagnostice ADHD/ADD používáme škály nebo dotazníky pro
děti, rodiče a pedagogy. Používají se dotazníky Connersové, verze pro rodiče
a učitele[C88]. Používají se i počítačové testy pozornosti jako CPT II (Conners Con‑
tinuous Performance Test II) IVA plus, PASAT a v USA zejména TOVA (Test of Va‑
riables of Attention).
• Edukace klienta o možnostech metody. Terapeut podává srozumitelným a ne‑
zavádějícím způsobem informace o metodě a její efektivitě dle evidence based
practice[C144],[C145]. Pro názornost je vhodné použít srovnání s tréninkem a proce‑
sem učení, který všichni známe. Vezmeme situaci učitele ve škole, který svým
uměním a nadšením podněcuje a motivuje žáka k efektivnímu a snadnému
učení, např. malé násobilce. Přitom se snaží pedagogický proces usnadnit např.
pomocí mnemotechniky nebo vhodných a názorných příkladů, rychlejšímu
běhu. V biofeedbackových metodách nám pomáhá neurotechnologie, která pro‑
ces učení zaměřuje a urychluje. Žák je odměňován zvukovými signály, počtem
bodů nebo animací na videohře. Jestliže na to žák nemá, mohou se vyskytnout
různé traumatizující situace.
Například žák se snaží, ale učitel si toho nevšimne, a trestá ho hněvem nebo po‑
směchem ponižuje ho a ničí jeho sebeúctu. Jiný příklad: Je‑li žák indisponova‑
ný skrytou virózou, nemůže se soustředit a cítí se být neprávem trestán a do‑
stává se do odporu vůči pedagogovi.
Další příklad: Když se žák přestane snažit a učitel ho trestá špatnými známka‑
mi nebo poznámkami do žákovské knížky. To vše v biofeedbackových meto‑
dách odpadá. Biofeedback je jediný trénink, který umožňuje jedinci být vždy
úspěšný. Tréninkové cíle mu nastavuje trenér a tyto cíle jsou proměnlivé podle
aktuálního výkonu klienta. Když je jedinec „ve formě“, dostává ztížené cíle, ale
neví o tom. Naopak nejde‑li mu trénink z nejrůznějších důvodů, trenér mu cíle
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ulehčuje, ale klient o tom také neví. Ve výsledku se tedy snažíme, aby počet „od‑
měněného času byl 80 % a neodměněného tréninku jen 20 %[C62],[C144].
• Pro neurofeedbackové metody obvykle požadujeme vstupní diagnózu EEG vy‑
šetření, pokud možno i s QEEG – jednak z diagnostických důvodů, jednak z fo‑
renzních důvodů.
TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (TMS) představuje neinva‑
zivní elektrofyziologickou a dynamicky se rozvíjející metodu, sloužící k funkčnímu
ovlivnění mozku. Speciální cívka přikládaná k hlavě je zdrojem pulzního magnetic‑
kého pole, které prochází lebkou a působí na mozkové neurony. Princip účinku je za‑
ložen na Faradayově indukčním zákoně, kdy pulzní magnetické pole generované sti‑
mulační cívkou indukuje pole elektrické. Pomocí TMS je možno navodit terapeutické
změny metabolismu neuronů v relativně malé oblasti mozkové kůry.
Magnetická indukce představuje vektorovou fyzikální veličinu vyjadřující
silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetic‑
kým dipólovým momentem. Magnetická indukce tedy představuje hlavní veličinu
při kvantitativním popisu magnetického pole.
Z hlediska užití lze TMS dělit na jednoduchou a párovou. Jednoduchá TMS
je založena na tom, že mozkovou tkáň stimulujeme jedním magnetickým pulzem
(využívá se často v neurologii pro vyšetřování motorických evokovaných potenciálů).
Párová TMS je založena na aplikaci dvou za sebou jdoucích stimulů ve velmi krát‑
kém časovém intervalu. Sledujeme zde vliv prvního stimulu (také označeného jako
přípravný stimul) na motorickou odpověď, která následuje po stimulu druhém (také
nazývaném jako testovací stimul). Párová transkraniální magnetická stimulace je
v současném stavu poznání užívána spíše k výzkumným účelům, zvláště ke studiu
dráždivosti motorické kůry. Pokud dochází k opakované stimulaci magnetickým
polem, aplikované v bloku tvořeném stanoveným počtem stimulů, hovoříme o repe‑
tetivní transkraniální magnetické stimulaci (rTMS). Ta je využívána především te‑
rapeuticky. Představuje však také metodu vhodnou ke studiu fyziologických a patofy‑
ziologických souvislostí lidského mozku.
Podstatnou roli působení rTMS představuje to, že změny jí vyvolané mohou
přetrvávat i po ukončení stimulace, čímž se rozšiřuje možnost terapeutické aplikace.
Celkově je efekt rTMS závislý na tzv. stimulačních parametrech, jako jsou
frekvence, intenzita, celkový počet stimulů, orientace a typ cívky a také funkční sta‑
vy mozkové kůry. Podle frekvence dělíme rTMS na stimulaci nízkofrekvenční (stimu‑
lace o frekvenci ≤ 1 Hz) a stimulaci vysokofrekvenční (≥ 5 Hz).
Nízkofrekvenční stimulace obvykle kortikální excitabilitu snižuje, zatímco
vysokofrekvenční stimulace ji zvyšuje. Efekt může přetrvávat po ukončení stimulace
v závislosti na intenzitě stimulace a celkovém počtu aplikovaných stimulů.
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Efekt vyvolaný rTMS není limitován pouze na stimulovanou oblast, ale
byl pozorován i v jiných oblastech vzdálených od místa stimulace. To se vysvětluje
funkčním propojením různých oblastí mozku. Významné poznatky přináší právě
kombinace repetetivní transkraniální magnetické stimulace s dalšími metodami
využívanými k mapování mozku, jako je funkční magnetická rezonance (fMRI), po‑
zitronová emisní tomografie (PET), elektroencefalografie (EEG) nebo magnetoencefa‑
lografie (MEG).
Pro účinnou stimulaci a výsledný efekt je nutné správné stanovení místa
aplikace. Ve většině doposud provedených studií bylo toto místo určeno na základě
vztahu k motorickému kortexu nebo pomocí mezinárodního 10–20 EEG systému.
Přesnější umístění stimulační cívky nad požadovanou oblast kortexu umožňuje bez‑
rámová stereotaxe (frameless stereotaxy) bez nutnosti užití stereotaktického rámu.
Bezrámová stereotaxe využívá třídimenzionální polohové čidlo k vyznačení několi‑
ka anatomických orientačních bodů na hlavě vyšetřované osoby.
Závěrem lze podotknout, že při testování terapeutického efektu rTMS je nut‑
né počítat s výrazným placebo efektem, kterým je tato metoda zatížena. Kontrolu pla‑
cebo efektu je nejvhodněji provádět tak, že aktivně stimulujeme kortikální oblasti,
kde nepředpokládáme jejich začlenění do systému, jehož funkce máme v plánu po‑
mocí rTMS ovlivnit (např. motorická oblast versus zraková oblast při testování rTMS
na motoriku).
Přínosnost a využití rTMS lze sledovat v léčbě různých onemocnění a stavů
(např. zlepšení hybnosti a normalizace kortikální excitability u jedinců s Parkinso‑
novou chorobou, krátkodobý pozitivní vliv na depresivní syndrom, pozitivní vliv na
zmírnění dystonie.
Kvantitativní elektroencefalografie QEEG (metoda mapování mozku) spočí‑
tá v aplikaci matematických metod, především analyzuje výkonové spektrum, k zís‑
kání kvantitativních metrik, které jsou spojeny s behaviorálně kognitivními mozko‑
vými funkcemi odpovídajícími změně fyziologického stavu. QEEG se často používá
v biomedicínském výzkumu pro měření před a po efektivních intervencích v oblas‑
ti duševního zdraví. Jedná se vlastně také o psychologickou mapu, která vypovídá
i o charakterových vlastnostech měřeného.
Mapa mozku ukazuje dokonce i tam, kde EEG je v normě, významné od‑
chylky v práci mozku v digitální podobě, je přímým odrazem kognitivních schopnos‑
tí dané osoby a je v ní možné identifikovat ADHD. ADD, syndromy, agresivitu, úzkost,
slabé soustředění, depresi apod.
Obě metody jsou důležité pro anamnézu a návrh tréninkového protokolu
neurofeedback nad mozkovými centry pro děti i dospělé. Současně je vhodné použít
individuální přenosné přístroje pro optimalizaci mozkové činnosti v práci i doma.
— 256 —

Kapitola C

C.9

Neurorehabilitace pomocí přístrojů a programů
Neurorehabilitace představuje významný prvek v péči o člověka s určitým

postižením mozku. Představuje funkční adaptaci na maximální zvládání nároků
běžného života včetně podpory kognitivních funkcí – kognitivní trénink. Součástí
neurorehabilitace je pochopitelně také vstupní a průběžná diagnostika. Výchozím
předpokladem je vrozená kapacita mozku zotavovat se z poškození a možnost kom‑
penzace poškození.
Pro zlepšení parametrů a optimalizaci práce mozku můžeme využít i spe‑
cializované neurotechnologické přístroje, které jsou spojeny s aktivní pracovní čin‑
ností, spánkem, relaxací, zvýšením focusu a snížením stresu.
Tyto přístroje můžeme rozdělit na přístroje pro pasivní neurofeedback, ak‑
tivní neurofeedback a specializované přístroje pro taktilní neurofeedback.
Mezi přístroje aktivní patří různé druhy neurosetů, které pomocí zpětné
vazby snímají mozkový signál ze skalpu a ukazují na obrazovce v reálném čase, jak
mozek funguje pacientovi, který sám provádí trénink na jednotlivých mozkových
pásmech.
Většina tréninků je prováděna ve vlnovém pásmu beta 1 a je zaměřena na
focus. Další typy tréninků na těchto přístrojích jsou zaměřeny na meditaci a jsou spo‑
jeny s vlnovými pásmy alfa a théta.
Účinek těchto tréninků je velmi podobný klasickému neurofeedbacku a vý‑
sledky jsou znázorněny graficky v procentech a časových jednotkách.
Při těchto trénincích dochází ke zlepšení neuroplasticity mozku. Výhodou
těchto aktivních přístrojů je skutečnost, že je mohou používat i lidé po operaci moz‑
ku, kontuzi mozku nebo lidé s různou mírou poškození mozku po iktu.
Mezi pasivní přístroje zařazujeme technologie založené na audiovizuální
stimulaci (AVS), která má celou řadu programů, použitelných pro spánkovou činnost,
učení, zvýšení kognitivity, alfa tréninky a relaxační tréninky ke snížení úzkostných
stavů.
Nevýhodou tohoto způsobu stimulace mozku je však zvýšení krevního tla‑
ku i tepové frekvence. Tyto přístroje, kdy dochází k fotostimulaci mozku, prováděnou
do obou očí prostřednictvím specializovaných brýlí, zvyšují amplitudy mozkových
vln dle specializovaného programu.
Tato stimulace je ještě synchronizována s hudebním doprovodem, který
ještě zvyšuje účinnost těchto přístrojů.
Mozek dítěte i dospělého si uvědomuje při tréninku neurofeedback, jak se
cítí při změně v množství mozkových vln určitého vlnového pásma, které vytváří
na základě zpětné vazby, kdy trénovaný vidí na obrazovce pohybující se video, slyší
zvukovou odměnu v reálném čase. Je to potvrzení, že jeho mozek pracuje správně
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a těší se, že bude opět odměněn a úspěšný v dalším tréninku. Optimalizuje tím svo‑
ji mozkovou činnost. Většinou probíhá trénink mozkových vln na frekvencích Beta
1, SMR, nebo Alfa. Celkově o úspěchu rozhoduje počet po sobě jdoucích terapií nad
mozkovými centry, včetně souběžných tréninků na osobních neurotechnologických
přístrojích doma. Dochází zde k vysoké synergií obou typů mozkové stimulace. Do‑
chází i k zvýšení plasticity mozku díky které může trénovaný dosáhnout hodnot IQ,
až o 33 bodů vyšší dle vědeckého výzkumu Othmerových.
Tréninky se liší od jiných metod, nástroji nejsou léky ani rozhovor, ale prá‑
ce s mozkem přímo vlastním tempem pro každého pacienta a postup v tréninku je
monitorován digitálně. Každý se může zlepšit i doma na osobních přístrojích v rámci
programů pro celé rodiny. Program je monitorován průběžně pomocí EEG i QEEG.
V dnešní turbulentní době mít možnost bez léků zlepšit emoce, spánkovou
činnost, schopnost učit se, sebehodnocení, imunitu, zmírnit stres, deprese, úzkost
v rámci neurorehabilitace.
Jsou používány i přístroje pro nosální stimulaci, které snižují krevní tlak
i tepovou frekvenci, zvyšují SpO2, a tím dochází i k okysličování mozku díky ozařo‑
vání krve. Současně pracují s reologií krve, která je řidší a tím dochází i ke zlepšení
práce srdce.
Některé z přístrojů umožňují i frekvenční tréninky od 0 Hz do 99 Hz.
Tyto přístroje jsou velmi vhodné pro zlepšení činnosti mozku u lidí s de‑
mencí, Parkinsonem, Alzhameirem a roztroušenou sklerózou.
Oba dva typy přístrojů je potom možno použit i jako doplňkové přístroje
k neurofeedbacku. Při použití dochází k rychlejšímu zlepšení mozkové činnosti, díky
velké synergii používaných metod.
Ve slově „neurorehabilitace“ zaznívá latinská předpona re(znovu, opět, na‑
novo, zase) a latinské slovo habilitās (schopnost, způsobilost).
Strategie neurorehabilitační péče vychází ze stimulace plasticity mozku
(zjednodušeně schopnosti zotavit se z poškození) a stimulace kompenzace, která vy‑
tváří podmínky, chování, schopnosti a dovednosti kompenzující poškození.
Mezi základní neuropsychologické rehabilitační modely řadíme např. Lu‑
rijův model, hierarchickou intervenci, model uzavřeného kruhu, procesový Newcast‑
le model, holistický model, model symfonie hemisfér.
Možnosti a limity neurorehabilitace vycházejí nejen z konkrétní podoby
poškození mozku, ale také z věku, celkové kondice a řady tělesných, psychických, so‑
ciálních i přesahových faktorů. Svoji roli může do určité míry hrát také otázka moti‑
vace, podmínek a dalších vlivů (včetně nevědomých zisků apod.).
Důležité je posouzení výsledků rehabilitační péče, které lze popsat
na úrovni:
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Postižení: jedná se o míru poškození dané funkce, o poškození či dysfunkci
daného orgánu, a hlavně o popis jeho změny pod vlivem rehabilitace.
Aktivity: nejdůležitějším prvkem v oblasti rehabilitace jsou praktické akti‑
vity a jejich změny. Právě zlepšení a rozvoj aktivit a samostatnosti při jejich naplňo‑
vání je významným pozitivním ukazatelem pokroku rehabilitace.
Participace: představuje míru zapojení daného jedince do dění společnosti.
Jedná se však o nepřímý ukazatel (i jedinec bez postižení nemusí být dobře zapojený
do společnosti oproti jedinci s postižením těžkým). Participace na společenských ak‑
tivitách a zapojení do sociálních vazeb je podstatným faktorem rehabilitace.
Nástupem digitálního věku a rozmachem počítačové techniky, virtuální
reality apod. se nyní otevírají zajímavé možnosti moderních neurorehabilitačních
postupů s využitím PC techniky a nabídek nejrůznějšího softwaru, jako jsou NEU‑
ROP-III, HAPPY NEURON, COGMED atd. Tyto programy umožňují cíleně a systematic‑
ky pracovat na daném kognitivním problému. U některých programů je možné tré‑
novat i doma namísto docházení do příslušného pracoviště. Zajímavého rozmachu se
jistě také dočkáme v podobě stále se rozvíjející a zlepšující se virtuální reality, která
se již dnes na vybraných pracovištích užívá jako experimentální součást rehabilitace
u pacientů po cévních mozkových příhodách, při nácviku chůze apod.

C.10

Komplexní zdravotní péče s využitím méně
frekventovaných metod
Mezioborová spolupráce v rámci komplexního multiprofesionálního

přístupu při léčbě pacientů s využitím méně frekventovaných metod v medicíně
přináší zlepšení zdravotnické péče. Pomáhá v individuálním přístupu k pacientovi
a využívá posilujícího efektu vyplývajícího z možnosti využití přesné diagnostiky
a přístrojů napříč zdravotnickými obory.
Neurotechnologie s počítačovou technikou a digitálními přístroji přináší
možnost distančního sběru diagnostických dat a umožňuje precizovat péči o pa
cienta.
Vyžaduje i potřebu komplexního přístupu respektujícího specializaci, ale
i integraci poznání a přináší a komplexní chápání celé problematiky.
Výsledkem spolupráce je nebývalý rozsah nových poznatků prolínající se
obory akupunktury, neurotechnologií, zvuku a rehabilitace.
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Obr. C.37

Mezioborová spolupráce
Přináší i nový lidský pohled na vztah lékaře a pacienta a tím i determinuje

nový trend ve zdravotní péči. Tento vyšší level zdravotní péče na multiprofesionál‑
ní úrovni přináší i spolupráci napříč jinými medicínskými obory a odborníky i nový
pohled na odborné pojmy a terminologie. Odraz této spolupráce bude patrný i ve výz‑
kumu a přinesou obohacení vědy o nové poznatky.
Velký význam má mezioborová spolupráce v oblasti prevence, kdy kvalitní
diagnostika s digitálním měřením tělesných modalit a rutinní používání přístrojů se
zpětnou vazbou zlepšuje kvalitu života pacientů. Akcent je kladen i na individuální
přístup a cílenou komplexní péči o pacienta.
Digitální přístroje používané mezioborově umožňují nejen tvorbu přesných
diagnóz, ale i komplexní a velmi přesné hodnocení léčebních postupů v čase. Tyto po‑
stupy jsou aplikovatelné v rámci jiných lékařských odborností.

— 260 —

Kapitola C

C.11

Příloha 1

C.11.1

Členění neurověd a používané metody

neurovědy

zaměření

používané metody

Molekulární
a buněčná

glie, neurony, iontové kanály, synapse,
neurotransmitery, neuroimunologie,
akční potenciál aj.

histologické a imunologické
metody

Behaviorální

biologická psychologie,
cirkadiánní rytmicita, fotorecepce,
neuroendokrinologie, homeostáza,
dimorfické sexuální chování, motorické
řízení, zpracování senzorických
informací aj.

animální modely, fMRI, PET,
EEG, QEEG, imunohistochemie
aj.

Systémová

primární senzorický kortex, percepce
a integrace senzorické informace,
nocicepce, barevné vidění, čich,
chuť, spontánní a provokovaná
aktivita, motorický systém, spánek,
homeostáza, arousal, pozornost aj.

studium genomu,
mikrostimulace, fMRI,
sledování potenciálů
z lokálních polí, zvířecí modely
aj.

Vývojová

růst axonů, kmenové buňky,
proliferace a diferenciace neuronů,
růstové faktory, apoptóza, tvorba
synapsí, poranění a regenerace aj.

proteinová chemie, studium
genomu, modely – drápatka,
octomilka

Kognitivní

pozornost, kognitivní řízení, jazyk,
rozhodování, emoce, paměť, motivace,
percepce, motorické učení, sexuální
a sociální chování aj.

experimentální kognitivní
psychologie, psychometrie,
EEG, QEEG, MEG, fMRI, PET,
SPECT

Teoretická
a počítačová

cable theory, Hodgkin-Huxley model,
neural networks, voltagegated
currents, Hebbian learning aj.

metody počítačové vědy

Onemocnění
a stárnutí

demence, deprese, schizofrenie,
amnézie, závislosti, neurologická
onemocnění aj.

klinické testy,
neurofarmakologie, stimulace
mozku, neurochirurgie

Nervové
inženýrství

neuroprosthetic, brain-computer
interface aj.

Neurolingvistika

jazyk, Brocova oblast, generativní
gramatika, osvojení jazyka, syntax aj.

EEG,QEEG, ERP, MEG, PET,
fMRI, TMS

Neurovědná
studia

rozhraní neurověda a filozofie,
společnost, kultura, média, umění,
společenské vědy, mezioborový
výzkum aj.

EEG, ERP, MEG, PET, fMRI,
QEEG analýza textů,
dotazníkové metody,
kvalitativní studie aj.
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Příloha 2

LOKALIZACE ELEKTROD A FUNKCE

Fp1 a Fp2 – Prefrontální oblast „předčelo“
• zlepšení exekutivních funkcí
F7

• psychické zklidnění a vyrovnanost

Fz
20 %

10 %

chování

F8

20 %
F3

C3

T3 20 %

F4
20 %

Cz
20 %

C4
20 %

20 %
Pz

20 %

10 %

• schopnost očekávat a rozhodovat se
• léčba impulzivity, OCD, tiky, neurotické

Fpz 10 %
Fp2
10 % 10 %

Fp1

• pozornost, plánování, organizace

20 %

T4

F3 a F4 – Frontální oblast
• energie, zvýšení mobilizace, iniciace a mo‑
tivace
• zlepšení motorické koordinace

T5

P3

O3

• začátek a následování pohybů

20 %

P4

T6

10 % 10 %
Oz 10 % O4

• léčba deprese
F7 a F8 – Frontální oblast
• Brocovo řečové centrum F7–T3 = produkce řeči
• motorická regulace mluvy
• začátek řeči, její plynulost a hledání slov
C3 a C4 – Centrální oblast „střed“
• senzomotorická oblast
• symptomy motorické
• symptomy somatosenzorické (poruchy smyslových informací získaných od po‑
vrchových a vnitřních oblastí těla – bolesti, brnění, záv ratě, …)
CZ
• funkce motoricko – senzorické
• harmonizace funkce levé a pravé hemisféry
• rozjasnění mozku
T3 a T4 – Temporální oblast
• stabilizace „arousalu“ – stupně aktivace mozku
• stabilizuje emočně i fyziologicky
• dlouhodobá paměť
P3 a P4 – Parientální oblast „temeno“
• při deficitu senzorické integrace
• zmenšení svalového napětí, zlepšení fyzického komfortu
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• uvědomení těla, bolesti, teploty, chuti k jídlu
• zlepšení orientace v prostoru, rovnováhy a koordinace
• sociálně emoční uvědomování, přiblížení, blízkost
• léčba autismu, bipolární poruchy, reaktivní poruchy připoutání
• zvýšení komfortu
O1 a O2 – Okcipitální oblast „týl“
• centrum vidění
• snížení vizuální citlivosti, zpracování zrakových informací
• deficity zrakového zpracování (u nedonošených dětí, kteří měli kyslíkovou te‑
rapii)
• psychické trauma v anamnéze
• zmírnění tělesné nepohody
• uklidnění, utišení, velmi emočně uspokojuje
T5 a T6 – Temporální oblast
• zrakové zpracování vyššího stupně s rozpoznáváním výrazu tváře se silnými
emocemi
• zvětšení sociálního zájmu
• při léčbě autismu
• stabilizace arousalu
• speciálně se používá při bolestech hlavy
• trénink rovnováhy
• Wernicovo centrum T3–T5 = porozumění řeči
Fp1
• organizace, pozornost, menší časové reakce
• kognitivně – emoční oceňování, dráždivost, vtíravost, deprese, sociální uvě‑
domění – chování přibližující, impulzivita
Fpz
• plánování daleko dopředu, rozhodnutí, motivace
• emoční blokáda, nadměrná senzitivita, impulzivita, ruminace
Fp2
• empatie
• emoční blokáda, beztaktní, impulsivní, mánie, sociální uvědomění, chování
unikající, impulzivita, nadměrné připoutání k matce
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F3
• motivace, ADD, při vývojových vadách mluvy, koncentrace, rychlá reakce
• krátkodobá paměť pracovní a sluchová, pozornost, slovní připomínání si epi‑
zod, rozlišení a rozpoznání tváří, plánovité zpracování objektů, řešení problé‑
mů, prkennost, impulzivita, logická paměť
Fz
• snižuje apatii, dává intenci, motivaci, pozornost
• změna osobnosti intence a motivace, málo mluví, ubohý jazyk, apatie, pozor‑
nost vnitřní proti zevní, impulzivita, ruminace
F4
• disharmonie afektu, chlad bez emocí, nebo bez zábran, nadměr emocí
• krátkodobá paměť prostorová a obrazová, místo ostražitosti, selektivní a trvají‑
cí pozornost, tvar tváří, vizuální pozornost
F7
• výslovnost, důležitý bod při afazii Broca
• pracovní paměť – zraková a sluchová, selektivní pozornost a rozdělená pozor‑
nost, filtrace, pole Broca, krátkodobá paměť sémantická (připomínání si slov),
hlídání času, organizace, logická paměť, připomínání si
F8
• prozódia (zvuková stránka jazyka, přízvuk), pracovní paměť prostoru a zrako‑
vá paměť, Gestalt, emoční zpracování, udržené pozornosti
T3
• dobrá stabilní nálada, cvičí se při maniodepresi, panice i po druhé straně,
paměť
• rozumění slovům, učení se jazykům, verbální rozumění pole Wernicka, vnitřní
hlas, dlouhodobá paměť, deklarativní a epizodické zpracování, organizace epi‑
zod-sekvence, vizualizace, připomínání si, amygdala a hipokampus
T4
• rovnováha emocí a stabilita emocí, klid
• osobnost = emoční exprese, hněv, smutek; kategorizace a organizace, sluchová
kůra, poznání slov podle liter, dyslexie s T5
T5
• konstrukce významů, akalkulie, krátkodobá paměť, chybí porozumění co čte
spojení s Wernickem, logická paměť
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T6
• poznávání tváří, emoční obsah, spojení s amygdalami, poznávání objektů
C3
• motorika pravé strany, ADD, úzkost, obavy, deprese, časté výbuchy pláče, vina,
pasivita spolu s Fpz a F3, mnoho spánku, ranné buzení se, chybí odpočinek po
spánku, bolest ve spánku, apnoe ve spánku, chrápání
• motoricko-sensorické rozhraní, sluch
Cz
• funkce motoricko-senzorické
• motoricko-sensorické rozhraní
C4
• motorika levé strany, problém neverbálního učení, nedovede kreslit, dysgrafik,
koktání, úzkost, OCD, agrese, neklidný spánek, menopauza horko
• motoricko-sensorické rozhraní, zrak
P3
• dyslexie, afazie Wernicka
• problém s řadou cifer, problém s organizací a informacemi, vlastní hranice,
mnoho rozmýšlení
PZ
• dyskalkulie
• změnnost pozornosti, perseverace, samouvědomění, asociačně-orientační ra‑
jon, agnozie, apraxie
P4 a PZ
• samouvědomění, možnost měnit pozornost, uvědomování těla, autizmus, tiky,
anorexie, bulimie, oblast asociačně-orientační
P4
• zpracování zrakové, zmapování prostoru, bdělost, osobnost – nadměrný zájem
o sebe, mentalita oběti, agnosie, apraxie, ohraničený kontext, ruminace
O1 a O2
• poruchy zraku, klid
*Trénink Alfa na PZ – nebo na Oz nebo O2 – uklidnění myšlenek, hluboký klid
*Alfa trénink (PZ, Oz, O2) – v depresi, PTSP, závislosti, poruchy příjmu potravy,
anorexie, bulímie po Beta a SMR trénincích
• zrakové zpracování, procedurální paměť, sny a snění
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Oz
• zrakové zpracování, halucinace
Oz
• zrakové zpracování, halucinace
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D.1

Úvod
Zámerom tejto kapitoly je poskytnúť klinickým lekárom a iným odborní‑

kom v medicíne úvod do súvisiacich oblastí zvukovej terapie a hudobnej medicíny
a načrtnúť niektoré z mnohých biologických mechanizmov, ktoré sú výhodne aktivo‑
vané zvukom a hudbou, súhrnne kategorizované ako „vibračná medicína“. Ponúkané
informácie sú určené na vzdelávanie lekárov, zdravotných sestier, študentov medicí‑
ny, praktických lekárov integratívnej medicíny a administrátorov nemocníc a kliník
v terapeutickom potenciáli vibračnej medicíny.
Od rozvoja kvantovej fyziky v 20. storočí, objavy v lekárskej fyzike odha‑
ľujú telo ako komplexnú súhru biopolí[D123], v ktorých energetické informácie prúdia
v celom organizme. Na úrovni bunky sa informácie okrem biochemických signálov
a zvukových frekvencií vymieňajú aj prostredníctvom elektromagnetických signá‑
lov – predovšetkým v ďalekom infračervenom spektre[D116]. Na atómovej úrovni mož‑
no spatriť biologické zložitosti a tok informácií o energii z hľadiska vibrácií. Laureát
Nobelovej ceny, Max Planck, povedal:
„Ako človek, ktorý zasvätil celý svoj život tej najjasnejšej vede, štúdiu hmo‑
ty, vám môžem na základe môjho výskumu o atómoch povedať toľko: Neexistuje žiad‑
na hmota ako taká. Všetka hmota vzniká iba silou, ktorá privádza časticu atómu do
vibrácií a drží túto nepatrnú slnečnú sústavu atómu pohromade.“[D28]
V tomto kontexte má svoje korene vibračná medicína: berie do úvahy ener‑
getické (vibračné) prepojenie systému mysle a tela. Praktici celostnej medicíny alebo
funkčnej medicíny[D143], ako sa často hovorí, skúmajú všetky aspekty pacienta, vráta‑
ne ich emócii. V tomto rozšírenom medicínskom modeli, keďže telo pozostáva z vib‑
račnej energie, je k dispozícii široká škála vibračných a energetických modalít na
podporu fyziológie pacienta, vrátane zvuku a hudby.
Niektoré z fyziologických mechanizmov iniciovaných zvukovou terapiou
a hudobnou medicínou sa dosahujú celotelovým ponorením do špecifických zvuko‑
vých frekvencií alebo do hudby, či už nahranej alebo živej. Ďalšie mechanizmy, ini‑
ciované neurologicky, možno dosiahnuť počúvaním špecifických zvukov alebo hud‑
by cez slúchadlá.
Dôležitým, no málo diskutovaným aspektom fyziky, s významnými dô‑
sledkami pre lekársku vedu, je, že všetky zvuky, či už jednotlivé frekvencie alebo
komplexné pole hudobných frekvencií, vytvárajú vzdialené infračervené svetlo (Far
infrared light – FIR), v dôsledku nepružných zvukových zrážok atómovej fyziky. In‑
fračervené svetlo vytvárané zvukom a hudbou je dôvodom, prečo sa intenzita zvuku
meria vo wattoch na meter štvorcový[D136] a takéto svetlo je modulované v amplitú‑
de zvukom, čím prenáša FIR zložku zvukovej informácie o energii takmer 4 cm do
tkanív tela[D151]. Keďže medzibunková komunikácia prebieha hlavne vo vzdialenom
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infračervenom spektre, fyzika interakcií zvuk-svetlo usudzuje, že zvukovo modulo‑
vané svetlo sa prenáša do buniek v médiu ich vlastného „jazyka“[D116].
Autorove štúdie akustickej fyziky odhalili kváziholografickú povahu zvu‑
ku, v ktorom je rovnaká energetická informácia obsiahnutá v celej zvukovej „vlne“,
či už vychádza z meniča, hudobného nástroja alebo ľudského hlasu. Skutočná priesto‑
rová forma počuteľného zvuku je však sférická, preto možno energetickú informá‑
ciu prenášanú zvukom a hudbou považovať za existujúcu vo všetkých bodoch na po‑
vrchu zvukovej bubliny a v jej vnútri[D82].

Obr. D.1

Zobrazenie zvukovej bubliny vychádzajúcej z huslí.
Počuteľné zvuky majú kváziholografický charakter a vyžarujú sa sféric‑
ky zo zdroja zvuku.
Všetky body na povrchu bubliny a v jej vnútri nesú identické energetic‑
ké informácie.
(Grafika Deana Bakera)

Táto dôležitá skutočnosť má ďalekosiahle dôsledky pre budúcnosť zvukovej
terapie a hudobnej medicíny, najmä vo vzťahu k vzorcom Faradayovej vlny, ktoré sa
prejavujú na povrchových membránach buniek, orgánov, viscerálnych fascií a vo
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viscerálnych tekutinách, k téme sa vrátime v poslednej časti tejto kapitoly, keď bude‑
me diskutovať o budúcnosti vibračnej medicíny.
Myšlienka, že zvuk vo forme hudby môže byť použitý ako terapia na pod‑
poru choroby, je koncept, ktorý zastával Pytagoras zo Samosu, približne 2 500 pred
Kristom. Jeden z jeho životopiscov, Iamblichus, uviedol, že Pytagoras veril, že hudbu
možno použiť namiesto medicíny a že veľmi prispieva k zdraviu[D63]. Aj keď je jeho
presvedčenie príliš zjednodušené, v posledných desaťročiach sa ukázalo, že zvuk
a hudba majú mnohé terapeutické účinky, ako ukazuje obsah tejto kapitoly. Podľa So‑
krata (436 – 338 pred Kr.) a iných spisovateľov, Pytagoras zo Samosu (okolo 570 – oko‑
lo 495 pred Kr.) cestoval po Egypte[D22],[D113],[D142] a absorboval poznatky od ich kňazov –
vedcov. Hudobní liečitelia praktizovali svoje remeslo v starovekom Egypte a užívali si
privilegované vzťahy s kňazmi a vysokopostavenými vládnymi služobníkmi. Egypt‑
skí kňazi – lekári nazývali hudbu „fyzikou pre dušu“[D141].
Egypťania postavili sanatória (nemocnice) vo všetkých väčších mestách. Zá‑
klady sanatória Dendera obsahujú malé liečebné komôrky, ktoré by mali vynikajúce
dozvukové vlastnosti vďaka svojim rovnobežným čelným stenám a plochým povr‑
chom s akustikou podobnou moderným kúpeľniam. Egyptskí hudobní liečitelia po‑
užívali konvenčné hudobné nástroje ako bubon, harfu, flautu, lýru a tamburínu, ale
používala sa aj „sistra“. Sistra je typ hrkálky s kovovými kotúčmi, ktoré vyžarujú vý‑
znamné úrovne ultrazvuku v rozsahu 40 až 60 kHz, čo mohlo doplniť priaznivé vý‑
sledky pacientov. Každá liečebná komora obsahovala misku so svätenou vodou z pri‑
ľahlého posvätného jazera, zázračnú moc vody umocňovali jej nalievaním cez liečivé
sochy popísané príslušnými textami[D101]. Tento princíp je podobný modernému place‑
bo efektu, ktorý má predstavovanú silu v dôsledku vplyvu pacientových presvedčení
na ich fyziológiu, formulovaný Dr. Bruceom Liptonom vo svojej knihe The Biology of
Belief (Biológia viery)[D64] .

Obr. D.2

Sanatórium Dendera
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Existujú aj dôkazy o tom, že starí Egypťania používali spev samohlásky
(na rozdiel od spevu) na terapeutický účinok, rovnako ako je dnes známe, že hmka‑
nie a spievanie stimuluje produkciu oxidu dusnatého a stimuluje blúdivý nerv, na‑
príklad terapie, ktoré budú diskutované neskôr v kapitole. Samotné zvuky slov boli
v Egypte považované za mocnú a tvorivú silu, ako poznamenal R. A. Schwaller de Lu‑
bicz, vo svojej knihe Sacred Science (Posvätná veda)[D125] . Je známych niekoľko texto‑
vých indikátorov týkajúcich sa používania zvuku samohlások Egypťanmi, z ktorých
sú uvedené dva príklady.
Citát z Aristotela, Poetika:
Keď v Egypte kňazi spievajú bohom chválospevy, spievajú sedem samohlások
v správnom poradí a zvuk týchto samohlások má takú eufóniu, že ho ľudia počúvajú
namiesto flauty a lýry[D5] . Demetrius, približne 200 pred Kristom.
Takáto eufónia by bola posilnená spevom samohlások v komorách navrh‑
nutých tak, aby boli dozvukové, čo je akustická kvalita, ktorá platí takmer pre všetky
staroegyptské chrámy a hrobky.
List Asklépia kráľovi Ammonovi z Corpus Hermeticum:
„Samotná kvalita zvuku a výslovnosti egyptského jazyka nesie silu toho, čo sa hovorí… Nepoužívame šum slov [s odkazom na Grékov], ale zvuky plné sily.“ [D49]
Imhotep (2667 – 2600 pred Kristom) bol najuznávanejším zo všetkých le‑
károv v starovekom Egypte a Egypťania ho zbožňovali okolo roku 525 pred Kristom.
Počas svojho života bol vezírom kráľa Džosera a architektom komplexu Džoserovej
stupňovitej pyramídy v Sakkáre. Jeho legendárne schopnosti zahŕňajú básnika, ma‑
tematika, astronóma, architekta a lekára a vo svojom lekárskom pojednaní považoval
choroby a zranenia za prirodzene sa vyskytujúce, nie za tresty zoslané bohmi[D77].
V Ptolemaiovskom období Gréci stotožnili Imhotepa s Asklepiom, svojim bo‑
hom medicíny, a v druhom storočí pred Kristom Ptolemaios VIII. postavil Imhotepovi
svätyňu vo veľkom chráme Hatšepsut v Deir el‑Bahri, ktorý sa potom stal pútnickým
miestom chorých. Veľký lekár Sir William Osler v roku 1923 vyhlásil, že Imhotep bol
prvou postavou lekára, ktorá jasne vyčnievala z hmly staroveku[D141].
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Obr. D.3

Sviatok Opet
V scéne zo sviatku Opet, v budove postavenej kráľovnou Hatšepsut
v Deir el‑Bahri vystupujú muž harfista a tri hudobníčky s nástrojmi
sistra[D74].

Vrátiac sa k Pytagorasovi, navrhol, že počúvaním hudby možno pochopiť
a vystopovať vonkajšiu „fyzickú“ harmóniu vesmíru, čo by viedlo k stavu vnútornej
„duševnej“ harmónie, čím by sa obnovila rovnováha v tele a pomohla liečiť duševné
poruchy[D141]. Neskôr založil intelektuálnu komunitu na ostrove Croton v Taliansku.
Jedna skupina jeho nasledovníkov bola známa ako „Acoustici“, čo znamená „počuť“,
a z ktorej pochádza aj slovo „akustický“. Zatiaľ čo sa Pytagorasovi pripisuje vynález
monochordu – jedinej črevnej struny napnutej pevnou váhou – ktorú používal na
skúmanie harmonických intervalov, starí Egypťania vyrábali a hrali na hudobné
nástroje už od preddynastických čias, história, ktorá v čase Pytagorasovej návštevy
trvala už tri tisícročia. Preto sa zdá pravdepodobné, že Pytagoras počas svojich egypt‑
ských ciest okrem hudby ako medicíny absorboval aj poznatky o hudobných inter‑
valoch.
Aristoteles (384 – 322 pred Kristom), Platónov žiak, považoval terapeutický
aspekt hudby za vytváranie emocionálnej katarzie v duševných stavoch a hovoril
o hudbe napodobňujúcej vášne alebo stavy duše[D141]. Zaujímavý popis hudobnej te‑
rapie s duševnými chorobami pochádza od Asklépiada z Bitýnie (124 – 40 pred Kris‑
tom), prvého lekára v histórii, ktorý vytvoril teóriu zdravia a chorôb, ktorá sa podobá
tomu, čo je dnes známe ako molekulárna medicína. Asklépiades bol priekopníkom
v humánnej liečbe pacientov s duševnými poruchami, sťahovaním pacientov z tem‑
ných zajatí a predpisovaním pracovnej terapie, zdravej stravy, masáží a hudobnej
terapie[D141].
Po gréckej kultúre neboli počas obdobia približne 1 500 rokov zaznamena‑
né žiadne radikálne nové teórie a praktiky hudobnej terapie. V sedemnástom a osem‑
nástom storočí však došlo k rozkvetu spisov o hudbe a medicíne, najmä spisu Nemca
Athanasiusa Kirchera (1602 – 1680), ktorý vytvoril úplne novú teóriu o terapeutic‑
kých účinkoch hudby. Jeden z najkomplexnejších opisov hudby v medicíne podal vo
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svojom diele Phonurgia Nova, v ktorom položil základy terapeutického hudobného
štýlu, ktorý nazval Iatromusic, ktorý je založený na akustických vibráciách. Hudba
rozvibruje vzduch, ktorý rozvibruje „telieska“ tela. Kircher navrhol spojenie zame‑
rané na telo a myseľ: mechanická vibračná energia z hudby vytvára v tele fyzikál‑
no-fyziologickú odozvu, ktorá tiež prináša psychologické procesy mysle do liečivej
harmónie[D141].

D.2

Pôvod nepočuteľného terapeutického ultrazvuku
a počuteľných zvukových terapií
Terapeutický ultrazvuk objavil v roku 1927 profesor R. Wood a jeho asistent

Loomis

[D38]

a ako liečebnú metódu ho v roku 1938 preskúmal Raiman Pohlman z Uni‑

verzitnej nemocnice Charité v Berlíne. Pohlman demonštroval terapeutické účinky
ultrazvukových vĺn v ľudských tkanivách a následne zaviedol ultrazvukovú fyziote‑
rapiu ako rutinný postup v lekárskej praxi[D78].

Obr. D.4

Raiman Pohlman, skorý terapeutický ultrazvukový prístroj
Vľavo: Liečba žalúdočného vredu. Vpravo: Liečba artritídy.
(Z knihy Les Ultra-sons appliques a la medecine (Ultrazvuk aplikovaný
na medicínu.). Andre Denier, 1951)

Terapeutický ultrazvuk sa dnes zvyčajne používa pri frekvenciách 1 MHz,
2 MHz alebo 3 MHz z piezoelektrického prevodníka, ktorý je poháňaný elektro‑
nickým oscilátorom a zosilňovačom. Hĺbka penetrácie až 5 cm je dosiahnuteľná pri
1 MHz na podporu veľkej fyzickej traumy, zatiaľ čo frekvencie 2 MHz a 3 MHz sa zvy‑
čajne používajú na liečbu povrchových stavov[D112]. Terapeutické výhody ultrazvuku
sa delia na tepelné a netepelné účinky. S objavom lekárskych vlastností ultrazvu‑
ku sa výskum rozbehol a teraz je preukázané, že ultrazvuk má účinné medicínske
vlastnosti: rozbíjanie obličkových kameňov pomocou ultrazvukovej litotrypsie[D75],
zmenšenie nádorov pomocou vysokointenzívneho zaostreného ultrazvuku (high in‑
tensity focused ultrasound – HIFU), histotripsia[D31], cielené podávanie liečiv[D144] a re‑
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dukcia mozgového plaku[D95] sú niekoľkými príkladmi mnohých klinických aplikácií.
V nemocniciach a na klinikách športových úrazov po celom svete sa terapeutický ul‑
trazvuk používa aj na podporu alebo urýchlenie hojenia mäkkých tkanív poškode‑
ných fyzickou traumou, hoci základné biologické liečebné mechanizmy terapeutické‑
ho ultrazvuku zostávajú nedostatočne pochopené[D156].
V roku 1928 profesor Erwin Schliephake, nemecký vedec, ktorý začal svoju
kariéru na Fyziologicko-chemickom inštitúte v Lipsku, zistil, že počuteľné zvuky vy‑
tvárajú terapeutické účinky. Jeho výskum inšpiroval kolegu pána Lindachera k vy‑
vinutiu ručného zariadenia na vlastnú aplikáciu, ktoré vysiela infrazvukové vib‑
rácie[D100].

Obr. D.5

Profesor Erwin Schliephake a jeho infrazvukové zariadenie
V 60. rokoch 20. storočia anglický osteopat, Dr. Peter Guy Manners, vyvi‑

nul zvukovú terapiu, ktorú nazval „Kymatická terapia“, ktorá sa ukázala ako účin‑
ná pri podpore širokého spektra ochorení. („Kymatika“ je odvodená z gréckeho
slova „kyma“ – čo znamená „vlna“ – a vytvoril ju švajčiarsky lekár Hans Jenny.) V po‑
sledných rokoch niekoľko výrobcov vyvinulo počuteľné zvukové terapeutické prí‑
stroje[D27],[D61],[D83], z ktorých jeden pokračuje v práci Dr. Mannersa[D27].
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D.3

Definície hudobnej terapie, hudobnej medicíny
a zvukovej terapie

• Hudobná terapia je akceptovaná forma doplnkovej terapie v mnohých nemoc‑
niciach a klinikách a možno ju definovať ako:
„Klinické a na dôkazoch založené používanie hudobných intervencií na dosiahnutie
individuálnych cieľov v rámci terapeutického vzťahu kvalifikovaným odborníkom,
ktorý ukončil schválený program hudobnej terapie.“ [D2]
Hudobná terapia je osvedčená metóda, ale je limitujúca v tom zmysle, že
každý pacient potrebuje hudobného terapeuta, s ktorým bude spolupracovať. Na tému
hudobnej terapie je k dispozícii množstvo kníh a odborných článkov, a preto nie je
predmetom tejto kapitoly.
• Hudobnú medicínu možno definovať ako:
„Počúvanie hudby [za účelom liečenia] bez prítomnosti terapeuta.“ [D19]
Hudobná medicína je relatívne nová klinická modalita, ktorá sa týka tera‑
peutického využitia hudby, ktorú si pacient vyberie v klinickom prostredí bez zása‑
hu terapeuta. Ako už názov napovedá, hudobná medicína sa zameriava na preuká‑
zateľné výhody hudby ako liečby špecifických zdravotných problémov. Mechanizmy,
ktorými hudba ovplyvňuje telesné systémy, sú zložité a táto kapitola poskytuje krátky
úvod do tejto problematiky.
• Zvuková terapia je definovaná Medzinárodnou asociáciou zvukovej tera‑
pie ako:
„Aplikácia počuteľného zvuku na celé telo alebo na špecifickú časť tela z elektronicky generovaných zdrojov zvuku alebo z hudobných zdrojov ako terapeutická podpora autorizovaným odborníkom na terapiu zvukom.“ [D52]
Táto definícia objasňuje, že terapeutický počuteľný zvuk môže byť genero‑
vaný elektronickými prostriedkami alebo poskytovaný hudobným zdrojom. Biolo‑
gické mechanizmy spúšťané takouto zvukovou podporou budú diskutované neskôr
v tejto časti kapitoly.

D.4

Metaanalýzy hudobnej medicíny v klinických štúdiách
Cochranova analýza dvadsiatich šiestich klinických štúdií hudobnej medi‑

cíny s celkovým počtom 1 369 účastníkov s názvom Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients (Hudba na zníženie stresu a úzkosti u pacientov
s ischemickou chorobou srdca) dospela k záveru, že „počúvanie hudby môže mať priaz‑
nivý vplyv na systolický krvný tlak a srdcovú frekvenciu u ľudí s ischemickou choro‑
bou srdca a zdá sa, že je účinné pri znižovaní úzkosti u ľudí s infarktom myokardu.“
V tej istej správe sa uvádza: „Počúvanie hudby môže znížiť bolesť a frekvenciu dýcha‑
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nia a zdá sa, že zlepšuje kvalitu spánku pacientov po kardiálnom zákroku alebo chi‑
rurgickom zákroku.“[D18]
Štúdia Lekárskej fakulty Univerzity v Belehrade, ktorú viedol doktor Pre‑
dag Mitrovic, zahŕňala 350 pacientov s diagnózou srdcového infarktu a skorej po‑
stinfarktovej angíny. Polovica bola náhodne pridelená na štandardnú liečbu, zatiaľ
čo polovica bola pridelená na pravidelné hudobné stretnutia okrem štandardnej lieč‑
by. Výskumníci doladili výber hudby spoluprácou s pacientom, aby určili optimálne
tempo a tonalitu hudby, preto by sa počiatočná fáza štúdie technicky klasifikovala
ako hudobná terapia, zatiaľ čo veľká časť štúdie by sa dnes klasifikovala ako hudobná
medicína, keďže účastníci počúvali hudbu doma, bez terapeuta. Účastníci, ktorí počú‑
vali hudbu, hlásili menej úzkosti a menej bolestivých pocitov ako účastníci, ktorí do‑
stali len štandardnú liečbu. Dr. Mitrovic uzavrel: „Upokojujúca hudba bola účinnejšia
ako liečba pri znižovaní úzkosti a bolesti u pacientov s HT [hypertenziou] a EPA [po‑
stinfarktovou angínou]. Pacienti s HT by mali mať výhodu používania upokojujúcej
hudby ako doplnok k liečbe počas epizód EPA.“[D92]
Johns Hopkins Medicine tiež uznáva úlohu hudby pri riešení chorôb
a označuje celý rad chorôb, ktoré chcú liečiť hudbou, vrátane: Huntingtonovej choro‑
by, Parkinsonovej choroby a demencie[D55].
McGill University v Montreale tiež vedie štúdium hudobnej medicíny. V me‑
taanalýze 400 štúdií Dr. Daniel J. Levitin a Dr. Mona Lisa Chanda zistili, že hudba
zlepšuje funkciu imunitného systému tela, znižuje stres a zistilo sa, že je účinnejšia
ako lieky na predpis pri znižovaní úzkosti pred operáciou. Zistili tiež, že počúvanie
a hranie hudby zvyšuje v tele produkciu protilátky imunoglobulínu A a prirodze‑
ných zabíjačských buniek, čím zvyšuje účinnosť imunitného systému, ako aj znižuje
hladiny stresového hormónu kortizolu[D44].
V nemocnici Riuniti v Ancone v Taliansku vykonal neurochirurg Dr. Rober‑
to Trignani operáciu na odstránenie dvojitého nádoru v mieche desaťročného chlap‑
ca, zatiaľ čo molekulárny biológ a klavirista Emiliano Toso hral na klavíri v operač‑
nej sále.
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Obr. D.6

Dr. Emiliano Toso hrá na klavíri v operačnej sále počas živého neu‑
rochirurgického zákroku.
Sledovanie mozgovej aktivity chlapca prostredníctvom encefalogramu na‑

značovalo, že chlapec vnímal hudbu. Dr. Toso povedal: „Skúsili sme zastaviť a potom
znova spustiť hudbu, pričom sme si všímali reakciu pacienta. Napriek tomu, že chla‑
pec bol v totálnej anestézii, jeho mozog akoby vnímal hudbu a to bolo veľmi vzrušu‑
júce.“ Dr. Trignani, primár neurochirurgického oddelenia nemocnice Riuniti, pove‑
dal: „Všetko prebehlo v poriadku, nenastali žiadne komplikácie a v operačnej sále
vládla magická atmosféra úplnej harmónie“.[D1]
Je obdivuhodné a ušľachtilé, že hudobníci prispievajú svojim časom a talen‑
tom k hraniu v nemocniciach. Najmä harfa má dlhú históriu používania v klinickom
prostredí a domovoch dôchodcov a je pravdepodobné, že bude vždy tvoriť dôležitý as‑
pekt starostlivosti o pacienta. Na oslovenie väčšieho počtu pacientov a na individuál‑
ny výber hudobného žánru sú však vhodným riešením „modulované ultrazvukové
reproduktory“[D51],[D147], ktoré vyžarujú vlnové dĺžky len niekoľko milimetrov, takže
akustická energia sa šíri ako šípový lúč. Ultrazvuk obsahuje frekvencie ďaleko za
hranicou ľudského sluchu a je úplne nepočuteľný. Keď sa však ultrazvukový lúč s níz‑
kou energiou pohybuje vzduchom, prirodzené vlastnosti molekúl vzduchu vo vnútri
lúča spôsobujú vznik frekvenčných zložiek v počuteľnom pásme, ktoré môže počuť
iba pacient, na ktorého je lúč nasmerovaný. V tomto budúcom scenári by si pacient
vybral hudbu, ktorú uprednostňuje, z konzoly pri posteli, a vysielal by ju k nemu ul‑
trazvukový stropný reproduktor. Susední pacienti by hudbu nepočuli. Na obrázku
pacient počúva hudbu bez slúchadiel, no zdravotná sestra hudbu nepočuje.
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Obr. D.7

Pacient počúva hudbu bez slúchadiel a bez rušenia zdravotnej sestry
alebo iných pacientov.

D.5

Stručný prehľad niektorých biologických mechanizmov
aktivovaných ponorením celého tela do hudby alebo
do špecifických zvukových frekvencií
(Podrobné vysvetlenia sú uvedené ďalej v kapitole.)
Ponorenie celého tela do hudby alebo do špecifických zvukových frekven‑

cií (na rozdiel od počúvania so slúchadlami) aktivuje niekoľko prospešných biologic‑
kých mechanizmov, päť z nich je stručne zhrnutých takto:
• Zvyšuje produkciu oxidu dusnatého (NO) prostredníctvom aktívnej a pasívnej
akustickej stimulácie nosových dutín a pľúc špecifickými zvukovými frekven‑
ciami a hudbou, čo má za následok široké spektrum zdravotných výhod.
• Podporuje riadenie bolesti prostredníctvom stimulácie veľkých telesných A‑be‑
ta vlákien alebo A‑alfa vlákien v oblasti pociťujúcej bolesť, čím spôsobuje zatvo‑
renie „brány“ bolesti.
• Zvyšuje dostupnosť väzby kyslíka na molekuly hemoglobínu nízkofrekvenč‑
ným akustickým tlakom, čím prerušuje cyklus bolesť-spazmus-bolesť alebo
„cyklus štiepenia“ zvýšením dostupnosti kyslíka v postihnutých tkanivách.
• Aktivuje meridiánový systém prostredníctvom „sonopunktúry“ s mnohými
zdravotnými výhodami, vrátane riadenia bolesti.
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• Zvyšuje dostupnosť väzby kyslíka na molekuly hemoglobínu nízkofrekvenč‑
ným akustickým tlakom, čím napomáha mechanizmom opravy tkaniva.

D.6

Stručný prehľad niektorých biologických mechanizmov
aktivovaných počúvaním hudby cez slúchadlá alebo
počúvaním špecifických zvukových frekvencií
(Podrobné vysvetlenia sú uvedené ďalej v kapitole.)

• Riadi bolesť systémom „Postupného znižovania bolesti“, ktorý sa tiež označuje
ako modulácia bolesti „zhora nadol“. Takéto účinky môže iniciovať hudba (ale‑
bo biely šum) ako výsledok aktivácie endogénnych opioidov.
• Podporuje redukciu stresu s následným znížením krvného tlaku a hladiny kor‑
tizolu a navodzuje stav radosti s následným zvýšením hladiny dopamínu, čo
vedie k množeniu leukocytov, čím sa zvyšuje účinnosť imunitného systému.
• Stimuluje mozog binaurálne – binaurálnymi údermi – na vytvorenie zmien
v stave mozgu s fyziologickými výhodami.
• Stimuluje sa blúdivý nerv, čím sa regulujú funkcie vnútorných orgánov, vráta‑
ne trávenia, srdcového tepu a dýchania, ako aj podpora vazomotorickej aktivity
a protizápalové účinky. Špecifické veľmi nízke (sub počuteľné) frekvencie mož‑
no použiť aj slúchadlami na celé uši v kombinácii s hudbou.
Každý z týchto biologických mechanizmov bude diskutovaný samostatne.

D.7

Aktívna a pasívna zvuková stimulácia nosových dutín
a pľúc
Predtým, ako sa bude diskutovať o téme zvukovej stimulácie nosových du‑

tín a pľúc, je dôležité načrtnúť niektoré prirodzené zdravotné prínosy oxidu dusnaté‑
ho (NO), ktorý sa prirodzene tvorí v mnohých oblastiach tela vrátane riasiniek v no‑
sových dutinách a v pľúcnych alveolách. NO znižuje krvný tlak vazodilatáciou[D26]
a z tejto dôležitej molekuly sa odvodzuje mnoho ďalších zdravotných výhod, naprí‑
klad: podpora hojenia rán bunkovou proliferáciou a angiogenézou[D71], riadenie kož‑
ného edému a zápalu, cytotoxické pôsobenie proti patogénom[D88], zvyšuje prietok
krvi mozgom a okysličenie mozgu[D98], inhibuje agregáciu krvných doštičiek v cie‑
vach, čím pomáha predchádzať trombotickým príhodám[D67], podporuje zníženie
pľúcnej hypertenzie a chronickej obštrukčnej choroby dýchacích ciest[D6].
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Obr. D.8

Media

Stredná vrstva krvnej cievy obsahujúca
bunky hladkého svalstva

Adventitia

Vonkajšia vrstva krvnej cievy

Oxid dusnatý uvoľňuje bunky hladkého svalstva v stenách krvných
ciev, čo vedie k vazodilatácii.
(S láskavým dovolením NIOX‑u)

NO sa môže v tele produkovať z anorganických dusičnanov v zelenej listo‑
vej zelenine a z ovocia, najmä orálnym mikrobiómom[D56] a je stimulovaný aj cviče‑
ním[D72], ktoré môže byť súčasťou rehabilitačného programu, ale počiatočným za‑
meraním v tejto časti je produkcia NO v nosových dutinách spôsobená aktívnou aj
pasívnou zvukovou stimuláciou. „Aktívna“ stimulácia sa týka praktizovania vokál‑
neho hmkania, pri ktorom sa ukázalo, že výrazne zvyšuje produkciu NO[D42],[D157]. Po‑
hyb vzduchu cez nosové riasinky generuje NO, z čoho sú odvodené mnohé zdravotné
benefity, aj keď presné mechanizmy, ktorými NO vytvárajú nosové riasinky, nie sú
úplne pochopené[D68].
Cvičenie dýchania nosom je dobre známe v jogínskej praxi pranayama, čo
v Sanskrit‑e znamená „ovládanie dychu“, čo je cvičenie spomínaná v Bhagavad Gita,
napísanej niekedy medzi rokmi 400 až 200 pred Kristom[D160].
V článku s názvom Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using
single-breath humming (Hodnotenie produkcie oxidu dusnatého z nosa a dutín pomocou
hmkania jedným dlhým nádychom a výdychom)[D73] autori ukazujú, že NO sa výrazne
zvyšuje pri jednom dlhom výdychu počas hmkania, ako je znázornené na grafe.
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Obr. D.9

Pôvodné sledovanie oxidu dusnatého počas jedného dlhého výdychu
nosom s (bodkovaná čiara) a bez hmkania (plná čiara)
Autori tejto štúdie tiež uskutočnili experimenty na určenie optimálnych

frekvencií hmkania a dospeli k záveru, že nameraná frekvencia 130 Hz vytvorila
najvyšší výstup NO z nosovej dutiny u ľudského subjektu. Štúdia nešpecifikuje, či bol
ľudským subjektom muž alebo žena, ale v oboch prípadoch je výsledok prekvapujúci,
keď si uvedomíme, že dutiny pozostávajú z relatívne malých dutiniek s črtami Hel‑
mholtzových rezonančných frekvencií v rozsahu 1 kHz až 2 kHz[D79], v závislosti od
pohlavia a zrelosti.
Zaujímavosťou týkajúcou sa tohto rozsahu rezonančných frekvencií je už
v úvode spomínané staroegyptské používanie nástroja sistra, hrkálky s kovovými
krúžkami. Na festivale Opet sa sistra používala na stimuláciu nosových dierok: „Receive the sistra presented to your nostril that he may give rejuvenating breath… (Prijmite
sistru predstavenú vašej nosovej dierke, aby mohla poskytnúť omladzujúci dych.)“ [D74] vy‑
hlásenie naznačujúce, že starí Egypťania si boli vedomí toho, že sistra vydáva špeci‑
fickú kvalitu zvuku, ktorá spôsobuje omladzujúci účinok na nosové dutiny.
Lebky dospelých žien a nosové dutiny sú zvyčajne menšie ako lebky dospe‑
lých mužov; menšie nosové dutiny podporujú vyššie rezonančné frekvencie. Malo by
sa tiež pamätať na to, že hmkanie negeneruje jedinú frekvenciu, ale vytvára harmo‑
nické pole a že primárny rezonančný mód nosových dutín sa automaticky „vyberá“
počas vokálneho hmkania ako prirodzený aspekt Helmholtzovej rezonancie (rezo‑
nančná vlastnosť plynom naplnenej dutiny). Preto, aj keď sa zistilo, že základná frek‑
vencia hmkania pri maximálnom pôsobení bola 130 Hz (v štúdii Assessment of nasal
and sinus nitric oxide output using single-breath humming (Hodnotenie produkcie oxidu
dusnatého z nosa a dutín pomocou hmkania jedným dlhým nádychom a výdychom)), noso‑
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vé dutiny by takmer určite boli vystavené pôsobeniu špecifickou harmonickou zlož‑
kou tejto frekvencie.
Oxid dusnatý je tiež generovaný pľúcnymi alveolami[D109] a môže byť stimu‑
lovaný aktívnou aj pasívnou zvukovou stimuláciou; aktívne hmkaním alebo spevom
a pasívne zvonka aplikovanými zvukovými frekvenciami alebo hudbou. Indikátory
týkajúce sa optimálnych frekvencií pre pasívnu stimuláciu možno získať zo štúdií,
v ktorých bol dýchací systém modelovaný z hľadiska jeho rezonančných zvukových
charakteristík[D15],[D48]. V štúdii Univerzity Illinois[D48] sa ukazuje, že Helmholtzova re‑
zonančná frekvencia zdravého dobrovoľníka je rádovo 100 Hz, pričom u osoby trpia‑
cej pľúcnou fibrózou sa zvyšuje na približne 250 Hz. Tieto frekvencie sa budú medzi
jednotlivcami líšiť v závislosti od pohlavia a kapacity pľúc v závislosti od genetickej
výbavy pacienta. Podobne sa Helmholtzove rezonančné frekvencie nosových dutín
budú medzi jednotlivcami líšiť.
Identifikácia presných rezonančných frekvencií pacientových pľúc alebo
nosových dutín nie je potrebná na poskytnutie terapeutického zásahu, ak lekár apli‑
kuje na pacienta širokopásmový biely šum[D32] alebo hudbu. Oba tieto zdroje zvuku
obsahujú tisíce frekvencií a princípy Helmholtzovej rezonancie sú také, že dutina si
automaticky „vyberie“ frekvenciu zo širokopásmového zdroja zvuku, pri ktorom du‑
tina prirodzene rezonuje. V prípade bieleho šumu možno tento zdroj zvuku filtrovať
cez parametrický ekvalizér[D104] , ktorý uľahčuje výber špecifických pásiem frekven‑
cií, ktoré sú vhodné na stimuláciu buď pľúc, alebo nosových dutín. Takýmto filtro‑
vaním bieleho šumu je možné minimalizovať akékoľvek nepríjemné pocity spojené
s hlukovým zážitkom. Generátory bieleho šumu sú komerčne dostupné od mnohých
výrobcov a audio signál z generátora poháňa konvenčný audio zosilňovač a repro‑
duktor. Reproduktor(y) by mal ponúkať frekvenčnú odozvu, ktorá pokrýva potrebný
rozsah, napr. ideálne minimálne od 20 Hz na pôsobenie na pľúca až po 2 kHz na pô‑
sobenie na nosové dutiny. Komerčne vyrábané referenčné monitorové reproduktory,
ktoré sa zvyčajne používajú v nahrávacích štúdiách, sú ideálne na tento účel, pretože
ponúkajú rozšírenú nízkofrekvenčnú odozvu a sú zvyčajne vybavené „výškovými re‑
produktormi“ na reprodukciu vysokých frekvencií.
Rovnaké princípy, pri ktorých si nosové dutiny alebo pľúca pacienta auto‑
maticky vyberajú špecifickú frekvenciu, pri ktorej dutina prirodzene rezonuje, platia
aj pre mnohé hudobné nástroje, napríklad harfy a gongy, či už sa hrajú naživo v kli‑
nickom prostredí alebo prostredníctvom vysokokvalitného reprodukčného zariade‑
nia.
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Pri aplikácii nahratej hudby pacientovi na účely aktivácie pľúc a/alebo du‑
tín nie je potrebné parametrické filtrovanie, pretože hudba poskytuje príjemný záži‑
tok za predpokladu, že hladiny akustického tlaku sú mierne, napr. 60 až 80 dBA pri
meraní v tesnej blízkosti pacienta. Pacient by si mal vybrať hudbu, aj keď je dôležité,
aby zvolená hudba obsahovala široký rozsah frekvencií na zabezpečenie optimálnej
stimulácie pľúc a nosových dutín.
Okrem stimulácie produkcie oxidu dusnatého môže akustická stimulácia
nosových dutín a pľúc tiež pomôcť vyčistiť hlien a zlepšiť symptómy chronickej ob‑
štrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a chronickej bronchitídy[D130]. V 26‑týždňovej ná‑
hodnej kontrolnej skúške dýchacieho prístroja Pľúcna Flauta (orig. „Lung Flute“),
ktorý produkuje nízkofrekvenčné akustické vlny, sa zlepšili symptómy a zdravot‑
ný stav ľudí s CHOCHP a chronickou bronchitídou. Autori uviedli, že hypersekrécia
hlienu a zhoršený mukociliárny klírens prevládajú u mnohých pacientov s CHOCHP
a významne prispievajú k morbidite a mortalite tohto ochorenia a dospeli k záveru,
že Pľúcna Flauta je bezpečná a účinná liečba CHOCHP s chronickou bronchitídou[D130].

D.8

Riadenie chronickej bolesti počuteľnou zvukovou
stimuláciou nociceptorov
Bolesť je životne dôležitá funkcia tela, ktorá poskytuje včasné varovanie

pred poškodením alebo potenciálnym poškodením. Je to zmyslový aj emocionálny
zážitok ovplyvnený psychologickými faktormi, ako sú minulé skúsenosti, presvedče‑
nia o bolesti, strachu alebo úzkosti[D115]. Poškodenie tkaniva napríklad iniciuje uvoľ‑
ňovanie rôznych zápalových sprostredkovateľov, vrátane prostaglandínov, cytokí‑
nov a chemokínov. Migrácia leukocytov do poškodenej oblasti, charakteristická pre
zápalovú odpoveď, je spojená s bolesťou a citlivosťou a podieľa sa na hojení rán[D155].
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Akútna bolesť je dobre pochopená a môže byť úspešne riadená analgetickými liekmi;
nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly.
Chronická bolesť je bežným, zložitým a znepokojujúcim problémom, ktorý
má významný dopad na jednotlivcov i spoločnosť[D87]. Chronická bolesť, ako väčšina
chorôb, často vzniká zo série alebo kombinácie viacerých udalostí[D87]. Biologické pro‑
cesy, ktoré vedú k stavu chronickej bolesti, ďalej zvyšujú citlivosť na bolestivé pod‑
nety a vnímanú úroveň stresu, čo ďalej modifikuje génovú expresiu súvisiacu s bo‑
lesťou a vytvára patologický cyklus bolesti[D29]. Aj keď sa v genéze chronickej bolesti
vyskytne osamelá vyvolávajúca udalosť (napr. zranenie), zostáva tu séria faktorov,
ktoré ovplyvňujú trvanie, intenzitu a účinky (fyzické, psychologické, sociálne a emo‑
cionálne) chronickej bolesti[D87].
Medzinárodná asociácia pre štúdium bolesti definovala bolesť ako „neprí‑
jemný zmyslový a emocionálny zážitok, samotný alebo ho pripomínajúci, spojený so
skutočným alebo potenciálnym poškodením“[D114] a chronická bolesť je „bolesť, ktorá
pretrváva dlhšie ako normálny čas hojenia tkaniva“[D17]. Bolesť sa považuje za chro‑
nickú, ak trvá dlhšie ako tri až šesť mesiacov[D86].
Vzhľadom na to, že bolesť je univerzálna skúsenosť, nerozumie sa, prečo sa
syndróm chronickej bolesti rozvinie len u relatívne malej časti ľudí[D120]. Dlhodobé
užívanie analgetík, ako je chronická liečba opioidmi, je spojené so zápchou, spánko‑
vými poruchami dýchania, dysreguláciou hypotalamu, hypofýzy a nadobličiek, zlo‑
meninami (v dôsledku osteoporózy) a významným poklesom kvality života súvisia‑
ceho so zdravím a zvýšenými nákladmi na zdravotnú starostlivosť[D7]. Preto by bolo
výhodné zmierniť chronickú bolesť bez dlhodobého používania analgetík.
V tejto časti si prejdeme počuteľnú zvukovú stimuláciu nociceptorov tela
ako alternatívnu terapeutickú modalitu pri liečbe chronickej bolesti. Na rozdiel od
dlhodobého používania analgetík, počuteľné zvukové zásahy nemajú žiadne známe
nežiaduce vedľajšie účinky.

D.9

Vedenie nervového signálu zvukom
Aby sme položili základy diskusie o princípoch riadenia bolesti zvukom,

je dôležité spomenúť objavy týkajúce sa prenosu nervových signálov zvukom.
V roku 1952 Alan Hodgkin a Andrew Huxley, pracujúci s veľkými axónmi
kalmára, opísali, ako sa akčné potenciály (alebo nervové impulzy) v neurónoch ini‑
ciujú a šíria, dnes známy ako Hodgkin-Huxley model[D126]. Považuje sa za jeden z naj‑
väčších úspechov biofyziky dvadsiateho storočia, za ktorý dostali v roku 1963 Nobe‑
lovu cenu za medicínu. Ich teória, zahŕňajúca tok elektrických prúdov v nervoch, sa
stala štandardným vyučovacím modelom v učebniciach medicíny a biológie. Jedným
z aspektov, ktorý zmiatol výskumníkov, bola relatívne nízka rýchlosť vedenia v ner‑
voch v porovnaní s rýchlosťami vedenia elektrických prúdov vo vodičoch. Rýchlosť
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svetla vo vákuu je 2,998 × 108 metrov za sekundu, čo sa približne rovná vzdialenosti
30 cm za nanosekundu. Rýchlosť elektrického signálu v koaxiálnom kábli je asi 2/3
tejto, čiže 20 cm za nano sekundu, takže za jednu sekundu prejde signál v koaxiál‑
nom vodiči približne 200 000 000 metrov, čo sa rovná niečo vyše polovici vzdialenos‑
ti medzi Zemou a Mesiacom.
Nervové vlákna oproti tomu vedú signály o niekoľko rádov pomalšie ako
koaxiálne káble. Najvyššie rýchlosti vedenia nervových vlákien sú rýchlosti svalo‑
vých axónov, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť viac ako 100 metrov za sekundu.
Porovnanie s koaxiálnymi káblami sa robí preto, lebo v štyroch hlavných
klasifikáciách primárnych aferentných nervových vlákien sú tri z nich (A Aalfa,
A Beta a A Delta) myelinizované, čo znamená, že nervový axón je uzavretý v myelí‑
novom obale, čím sa podobá dielektrickému materiálu koaxiálneho kábla. Nervové
vlákno typu C je nemyelinizované, pripomínajúce jeden elektrický vodič. Pri koaxiál‑
nych kábloch je rýchlosť vedenia funkciou priemeru vlákna a priemeru jeho vonkaj‑
šieho obalu, a to je podobné pre myelinizované nervové vlákna; väčšie vlákna majú
vyššiu rýchlosť vedenia.

Αα

Αα

Αα

13 – 20 µm Ø
80 – 120 m/s

6 – 12 µm Ø
35 – 75 m/s

1 – 5 µm Ø
5 – 30 m/s

Obr. D.11

C

0.2 – 1.5 µm Ø
0.5 – 2 m/s

Hlavné klasifikácie aferentných nervových vlákien a ich rýchlosti ve‑
denia, ktoré sú veľmi pomalé v porovnaní s elektrickými prúdmi v ko‑
axiálnych kábloch.
V roku 2005 však výskumníci z Inštitútu Nielsa Bohra na Univerzite v Ko‑

dani navrhli nový model nervového vedenia, ktorých experimenty ukázali, že nervy
vedú zvuk (solitónové impulzy), ktoré zase generujú elektrické impulzy v dôsledku
piezoelektrického efektu[D47]. Vo svojom príspevku poznamenávajú, že „… namerané
rýchlosti šírenia, ktoré sú ~100 m/s v myelinizovaných nervoch, nachádzajú uspo‑
kojivé vysvetlenie“. Inak povedané, šírenie nervových impulzov zvukom vysvetľuje
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pomalú rýchlosť vedenia, zatiaľ čo takéto zvukové impulzy vyvolávajú elektrické im‑
pulzy, ktoré putujú do mozgu na interpretáciu.
Zvukové šírenie nervových signálov prvýkrát navrhol Konrad Kaufmann
v nepublikovanom článku z roku 1989[D57]. Iní výskumníci zistili podobné výsledky,
ktoré do značnej miery podporujú zistenia Inštitútu Nielsa Bohra[D131],[D132]. Tento objav
má významné dôsledky pre zvukovú terapiu a hudobnú medicínu, najmä pre pono‑
renie celého tela do hudby a špecifických zvukových frekvencií.

D.10

Princípy riadenia bolesti zvukom
Nociceptory sú špecializované zmyslové receptory zodpovedné za detekciu

škodlivých (nepríjemných) stimulov, ktoré transformujú stimuly na elektrické signá‑
ly, ktoré sú potom vedené do centrálneho nervového systému[D115]. Sú to voľné nervo‑
vé zakončenia primárnych aferentných vlákien a sú distribuované v tkanivách tela
vrátane kože, vnútorností, svalov, kĺbov a mozgových blán (hoci nie v sivej hmote
mozgu).
Štyri hlavné klasifikácie aferentných vlákien majú špecializované úlohy,
napríklad reakcia na ľahký dotyk alebo na akútne udalosti alebo reakcia na chemic‑
ké alebo tepelné stimuly, ale rozhodujúce je, že všetky typy aferentných nervových
vlákien reagujú na mechanický tlak. A keďže zvuk možno definovať ako:
„Mechanická žiarivá energia, ktorá sa prenáša pozdĺžnymi tlakovými vlnami v materiáli.“[D85] je zrejmé, že všetky typy aferentných vlákien reagujú na zvuk. Táto
skutočnosť je posilnená objavom Inštitútu Nielsa Bohra, že nervy vedú zvuk
ako solitónové impulzy.
Keď sú nociceptory stimulované, nervové impulzy sa prenášajú do troch
miechových systémov: buniek substantia gelatinosa v dorzálnom rohu; vlákna
dorzálneho stĺpca, ktoré vyčnievajú smerom k mozgu; a prvé centrálne prenosové
(T) bunky v dorzálnom rohu[D84].
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Obr. D.12

Prierez miechou zobrazujúci ganglion dorzálnych koreňov
(Grafika: Emri Terim)

Teória, podľa ktorej môžu zvukové frekvencie riadiť bolesť, je založená na
„Teórii brány“ alebo „Bránová teória kontroly bolesti“ (orig. „Gate Control Theory of
Pain“), ktorú prvýkrát navrhli v roku 1965 Ronald Melzack a Patrick Wall[D84]. Teória
sa spočiatku stretla so skepticizmom, no napriek tomu, že musela prejsť niekoľkými
úpravami, jej základná koncepcia zostáva nezmenená. Ich teória poskytuje fyziolo‑
gicko-neurálne vysvetlenie vnímania bolesti a v konečnom dôsledku revolučne zme‑
nila výskum bolesti. Teória brány navrhuje, že medzi aferentnými nervami a moz‑
gom sú brány, ktoré sa nachádzajú v chrbtici, ktoré kontrolujú ako správy o bolesti
prúdia z periférneho nervového systému do centrálneho nervového systému.
Napríklad signály bolesti sa voľne vedú pozdĺž malých aferentných vlá‑
kien A‑delta (ktoré cítia ostrú bolesť) a malých aferentných vlákien typu C (ktoré
cítia tupú bolesť) otvárajú bránu, čo vedie k vnímaniu bolesti v mozgu. Stimuláciou
veľkých A‑beta vlákien alebo A‑alfa vlákien v oblasti pociťujúcej bolesť je spôsobená
reakcia v blízkych inhibičných neurónoch. Po aktivácii inhibičných neurónov, ktoré
sedia na rovnakej dráhe ako projekčné neuróny, sa brána zatvorí, čím sa tlmia sig‑
nály bolesti skôr, ako sa dostanú do mozgu. Stimulácia A‑beta vlákien alebo A‑alfa
vlákien môže byť dosiahnutá špecifickými zvukovými frekvenciami, ako je uvedené
nižšie.
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Obr. D.13

Systém ovládania brány Melzack-Wall
(od Melzacka a Walla)
L = nervové vlákna s veľkým priemerom, S = nervové vlákna s malým
priemerom. Vlákna vyčnievajú do substancie gelatinosa (SG) a prvých
buniek centrálneho prenosu (T).
Aktivita vo veľkých vláknach inhibuje signály z malých vlákien.
Kresba od Ronalda Melzacka & Patricka Walla: Pain Mechanisms: A New
Theory (Mechanizmy bolesti: Nová teória).

Niektoré z optimálnych frekvencií, o ktorých sa zistilo, že sú prospešné pre
riadenie bolesti prostredníctvom stimulácie nociceptorov, objavil vo Fínsku klinický
psychológ Petri Lehikoinen v rozsahu 27 Hz až 113 Hz. Lehikoinen vyvinul terape‑
utický systém: Fyzio-akustická zvuková terapia, ktorý bol schválený v USA Úradom
pre potraviny a liečivá (FDA) a vo Veľkej Británii Britským inštitútom pre štandardy
(BSI) pre tri tvrdenia: znížená bolesť, zvýšený krvný a lymfatický obeh a zvýšená
svalová relaxácia a pohyblivosť[D8]. V Nórsku Olav Skille kládol osobitný dôraz na špe‑
cifické terapeutické frekvencie 40 Hz, 52 Hz, 68 Hz a 86 Hz[D8].
Vibračnú analgéziu študovali aj Salter a Henry, pričom skúmali P1‑puriner‑
gné receptory v dorzálnom rohu adenozínom, neurotransmiterom. V ich štúdii s mač‑
kami zvuk s frekvenciou 80 Hz vyvolal depresiu dolných lumbálnych nociceptívnych
neurónov, ktoré zostali ovplyvnené až štyri hodiny po zastavení zvuku. Depresia
neurónov odhalila, že za analgetický účinok je zodpovedný adenozín, čo naznačuje,
že kontrola brány môže byť riadená uvoľňovaním adenozínu v dôsledku aplikácie
zvuku[D8].
Celotelová vibrácia (orig. Whole Body Vibration – WBV) sa tiež stáva popu‑
lárnou terapiou bolesti dolnej časti chrbta a na zlepšenie funkčných schopností pa‑
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cientov, avšak výraz „Celotelová vibrácia“ sa zdá byť ako nesprávne pomenovanie
pretože začalo znamenať vibráciu aplikovanú výlučne cez chodidlá, teda vibračnú
plošinu, na ktorej pacient stojí. Celotelovú vibráciu je však možné prispôsobiť na po‑
užitie v posteliach, ako je uvedené nižšie. Zo siedmich náhodných kontrolných štú‑
dií zahŕňajúcich 418 pacientov štyri štúdie používajúce bolesť ako výsledné meradlo
ukázali, že „Celotelová vibrácia“ má priaznivý účinok na bolesť v porovnaní s kon‑
trolnou skupinou[D154]. Hoci súčasné platformy „Celotelovej vibrácie“ dokážu pro‑
dukovať frekvencie vibrácií až do 100 Hz, najčastejšie sa používajú frekvencie pod
30 Hz[D8].
Okrem ich použitia pri riadení bolesti a manažmente bolesti môže „Celote‑
lová vibrácia“ nasadená cez lôžko podporovať pacientov na jednotke intenzívnej sta‑
rostlivosti (JIS). Kritické ochorenia môžu viesť k priemernej strate hmotnosti o 17 %
počas prvých 10 dní pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti a až o 40 % v prie‑
behu 4 – 6 týždňov. Včasná mobilizácia má okrem socioekonomických výhod rôzne
priaznivé účinky vrátane mobility, zníženého rizika venózneho tromboembolizmu,
pneumónie. Efektívna aktívna rehabilitácia si vyžaduje pacienta pri vedomí, kto‑
rý je ochotný zúčastniť sa, kým „Celotelovú vibráciu“ možno aplikovať pasívne na
lôžku[D14].

Obr. D.14

„Celotelová vibrácia“
Aplikuje sa pacientovi pripevnením zariadenia k nohe lôžka.
(S láskavým dovolením nemeckého centra pre výskum pľúc.)

Zariadenie „Celotelovej vibrácie“ bolo pripevnené k nohám lôžka pacienta,
a tým vyvoláva vibrácie v ráme postele. Pacient ležal v polohe na chrbte a posteľ bola
naklonená o 25°, aby sa preniesla dostatočná záťaž na dolné končatiny pacienta. Štú‑
dia zaznamenala mnoho prospešných zdravotných parametrov, ale podstatné je, že
v druhej perióde medzi prvou a druhou minútou bolo pozorované výrazné zvýšenie
úrovne saturácie kyslíkom (SaO2) pacientov[D90]. Toto zvýšenie väzby kyslíka na mole‑
kuly hemoglobínu nízkofrekvenčným zvukom môže mať dôležité dôsledky pre bolesť,
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ako je uvedené nižšie v časti: Prerušenie cyklu „bolesť-spazmus-bolesť“ pri poranení
chrbtice.
V štúdii s názvom The Effects of Long-Term 40 Hz Physioacoustic Vibrations
on Motor Impairments in Parkinson’s Disease: A Double-Blinded Randomized Control
Trial (Účinky dlhodobých 40 Hz fyzioakustických vibrácií na motorické poruchy pri Parkinsonovej chorobe: dvojito zaslepená náhodná kontrolná štúdia) sa autori zamerali na
testovanie účinnosti 40 Hz vibrácií pri podpore Parkinsonovej choroby, progresívnej
neurodegeneratívnej poruchy. Symptómy sú typicky charakterizované trasom, spo‑
malením pohyblivosti, poruchami chôdze a rovnováhy[D90]. 40 Hz bolo vybraných
preto, že v rozsahu gama frekvencií (25 – 140 Hz) preukázali konzistentný dôkaz ne‑
uroprotekcie. Použitou fyzioakustickou terapiou boli špeciálne polohovacie kreslá so
zabudovanými nízkofrekvenčnými meničmi. Zvukový signál s frekvenciou 40 Hz
bol vložený do kresiel pomocou skenovacej techniky, ktorá spôsobila, že frekvencia
kolísala medzi 39,96 Hz a 40,06 Hz, čo viedlo ku kinestetickému pulzujúcemu efektu.
Kontrolná skupina s placebom tiež sedela na polohovateľnom kresle a počula 40 Hz
tón bez toho, aby zachytila akékoľvek telesné vibrácie.
Dvanásťtýždňový kurz absolvovalo dvadsaťjeden účastníkov v liečebnej
skupine a pätnásť účastníkov v skupine s placebom a obe skupiny sa na začiatku vý‑
znamne nelíšili vo veku alebo závažnosti motorických symptómov. Autori zistili, že
40 Hz vibrácie podávané špeciálnym kreslom (ktoré doslova vyvolávajú rovnomerné
vibrácie v celom tele, na rozdiel od platforiem „Celotelovej vibrácie“, ktoré vyvolávajú
vibrácie iba cez chodidlá) významne znižujú celkové motorické symptómy Parkinso‑
novej choroby[D90]. Autori navrhli, že najschodnejším mechanizmom pre účinnosť níz‑
kofrekvenčných vibrácií je to, že môžu pôsobiť tak, že narušia patologickú oscilačnú
aktivitu v bazálnych ganglio-talamokortikálnych okruhoch. Vibrácie prenášané do
celého tela môžu pôsobiť tak, že rušia abnormálne synchronizované oscilácie, okrem
toho, že vyvolávajú dodatočné uvoľňovanie endogénneho dopamínu[D90].

D.11

Neurogénna bolesť
Môže sa objaviť aj bolesť, ktorá nie je dôsledkom nocicepcie, kategorizo‑

vaná ako „neurogénna“ bolesť, prameniaca z dysrytmií alebo odpojení nervového
okruhu[D8]. Zistilo sa však, že neurogénna bolesť je riadená vibračnou analgéziou ako
výsledok kortikálnej dynamiky[D50]. Napríklad v štúdii s pacientmi s fibromyalgiou sa
dosiahli pozitívne účinky vďaka oscilačnej koherencii so 40 Hz vibro-taktilnou sti‑
muláciou tela[D91].
Iná vibro-taktilná štúdia uviedla, že pacienti so syndrómami chronic‑
kej bolesti, ako je fibromyalgia, sa sťažujú na rozšírenú bolesť a citlivosť, ako aj na
neosviežujúci spánok, kognitívnu dysfunkciu a negatívnu náladu. Niekoľko línií
dôkazov naznačuje, že abnormality centrálneho spracovania bolesti prispievajú
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k chronickej bolesti, vrátane dysfunkčného postupného znižovania bolesti[D138]. Do
ich štúdie bolo zaradených 28 normálnych kontrol bez bolesti, 29 pacientov s fib‑
romyalgiou a 19 jedincov s bolesťou krku alebo chrbta. Bolesť sa podávala všetkým
subjektom prostredníctvom tepelných stimulov s upravenou citlivosťou do každého
predlaktia a intenzita bolesti sa zaznamenávala pomocou mechanickej vizuálnej
analógovej stupnice (VAS). Následne bola 100 Hz vibračná sonda s okrúhlou podlož‑
kou (priemer 4 cm) umiestnená buď na to isté predlaktie vedľa tepelného stimulu ale‑
bo na druhé predlaktie. Autori dospeli k záveru, že vibro-taktilná stimulácia účinne
aktivuje analgetické mechanizmy nielen u normálnych bezbolestných kontrol, ale aj
u pacientov s chronickou muskuloskeletálnou bolesťou vrátane fibromyalgie[D138].

D.12

Postupné znižovanie bolesti hudbou a bielym šumom
Druhý mechanizmus riadenia bolesti, niekedy označovaný ako modulá‑

cia bolesti „zhora nadol“[D149], ale presnejšie opísaný ako „Systém postupného znižo‑
vania“[D108] alebo „Systém zostupnej analgézie“[D30], môže byť aktivovaný hudbou, kto‑
rá vytvára silnú emocionálnu reakciu. Takéto emócie vyvolané hudbou možno opísať
ako „vzrušenia“[D43].
Hudba ponúka množstvo výhod bez negatívnych vedľajších účinkov, a pre‑
to je priaznivou voľbou pre tých, ktorí hľadajú alternatívne spôsoby liečby bolesti[D108].
Pôvod tohto druhého mechanizmu riadenia bolesti pochádza z ranej štúdie
Dr. Henryho K. Beechera s názvom Pain in men wounded in battle (Bolesť u mužov zranených v boji), v ktorej poznamenáva: „Tri štvrtiny ťažko zranených mužov, hoci nie‑
koľko hodín nedostali žiadne morfium, majú tak malú bolesť, že nechcú lieky proti
bolesti… Silné emócie môžu blokovať bolesť.“[D10]
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Obr. D.15

Vzostupné a zostupné dráhy bolesti
(S láskavým dovolením walterskluwer.com)

Zostupná inhibícia sa týka traktov vychádzajúcich z mozgového kmeňa,
ktoré končia na mieche, aby potlačili zmyslový prenos a následne vytvoria anal‑
géziu[D108]. Predpokladá sa, že analgézia vyvolaná hudbou sa vyskytuje v dôsledku
uvoľňovania opioidov počas počúvania hudby[D30],[D43], čím sa zapojí systém zostupnej
analgézie, ktorý vytvára antinociceptívne reakcie v mieche. Dráhy zostupnej inhi‑
bície využívajú endogénne opioidy, hydroxytryptamín (5‑HT) a noradrenalín a ich
účinky sú riadené cez supraspinálny okruh, okruh stredný mozog-miecha a okruh
mozgový kmeň-miecha[D139]. Veľký počet štruktúr mozgového kmeňa potláča bolesť
prostredníctvom zostupných projekcií do dorzálneho rohu chrbtice a vo väčšine prí‑
padov sa ich zostupný účinok na potlačenie bolesti prenáša cez periakvueduktálnu
sivú hmotu (PSH) a rostrálnu ventromediálnu dreň (RVD)[D108]. RVD v mozgovom kme‑
ni je obzvlášť dôležitým prenosovým miestom pre integráciu zostupných vplyvov na
miechu[D108].
V skorej (1960) významnej práci na túto tému s názvom „Potlačenie bolesti
zvukom“ od Gardnera, Licklidera a Weisza autori odkazujú na „Zvukovú Analgéziu“.
Uvádzajú, že pri približne 90 % z 5 000 zubných operácií, vrátane extrakcií zubov,
bola zvuková stimulácia jediným potrebným analgetickým prostriedkom[D40]. Pa‑
cienti pred stomatologickým zákrokom nosili slúchadlá a počúvali relaxačnú hudbu.
Počas procedúry počúvali biely šum. Intenzita bieleho šumu používaná pri týchto
postupoch bola uvedená v inom ranom dokumente (1962) The Effects of White Sound
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and Music upon the Superficial Pain Threshold (Účinky bieleho zvuku a hudby na prah
povrchovej bolesti) od Robsona a Davenporta, ktorý dosahoval až 120 decibelov[D119].
Zubár použil nožný spínač na zníženie hladiny zvuku, aby umožnil komunikáciu
s pacientom pomocou externého mikrofónu[D119]. Verilo sa, že hlásených 120 decibe‑
lov „nepoškodzuje sluch, keď sa používa relatívne krátky čas“, avšak podľa súčasných
bezpečnostných noriem ide o nebezpečnú hladinu zvuku a dlhé alebo opakované
vystavenie sa zvuku s intenzitou 85 dBA alebo viac môže spôsobiť stratu sluchu[D33].
(A – vážené hodnoty decibelov). Avšak skutočnosť, že toľko zubných operácií bolo vy‑
konaných bez použitia injekčných analgetík, je pôsobivá a naznačuje, že by sa mali
vykonať testy bieleho šumu pri 85 dBA, aby sa posúdilo, či je táto bezpečná hladina
účinná ako náhrada zostupnej analgézie za hudbu.
V štúdii Music Modulation of Pain Perception and Pain-Related Activity in the
Brain, Brain Stem, and Spinal Cord: A Functional Magnetic Resonance Study (Hudobná
modulácia vnímania bolesti a aktivity súvisiacej s bolesťou v mozgu, mozgovom kmeni
a mieche: Štúdia funkčnej magnetickej rezonancie) autori dospeli k záveru, že keď bola
bolesť aplikovaná [dobre charakterizovanou tepelnou metódou] účastníčkam, ktoré
boli požiadané, aby si vybrali svoju obľúbenú hudbu akéhokoľvek žánru, hodnotenie
vnímanej bolesti sa výrazne znížilo v aktivite v oblastiach mozgu, ktoré spracováva‑
jú hudbu a moduláciu bolesti[D30]. Štruktúry mozgového kmeňa a miechy vykazova‑
li podobné zmeny aktivity súbežne s klesajúcou moduláciou, čo dokazuje aktiváciu
oblasti PAG so zodpovedajúcou supresiou v oblasti dorzálneho rohu[D30]. Autori tiež
dospeli k záveru, že endogénne opioidy môžu mať široké analgetické účinky ovplyv‑
ňovaním niekoľkých oblastí mozgu a mozgového kmeňa v rámci dráhy zostupnej
analgézie[D30].

D.13

Prelomenie cyklu „bolesť – spazmus – bolesť“
v poranení chrbtice, zvukom
Prvý výrok k cyklu bolesť-spazmus-bolesť je všeobecne pripísaný Janet Tra‑

vell, ktorá napísala v roku 1942, „Ak svalový spazmus spôsobuje bolesť a bolesť re‑
flexne produkuje svalový spazmus, môže sa vytvoriť samočinný cyklus…“[D146] Dnes je
dobre známe, že poranenia chrbtice zvyčajne vytvárajú svalový spazmus na „zafixo‑
vanie“ miesta zranenia, a tým poskytujú ochranu, zatiaľ čo sa proces hojenia usku‑
točňuje.
V diskusii za okrúhlym stolom medzi štyrmi lekárami, s názvom, Diagnosis and Treatment of Low-Back Pain because of Paraspinous Muscle Spasm: A Physician
Roundtable (Diagnóza a liečba bolesti spodnej časti chrbta z dôvodu paraspinálneho sva-
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lového spazmu: Okrúhly stôl lekára), publikovaná v časopise Pain Medicine, Dr. McCar‑
berg uvádza:
„Z počiatočného zranenia pacient vyvíja bolesť. Motorové neuróny sú ak‑
tivované ako odozva na zafixovanie miesta spôsobujúce svalový spazmus. Svalový
spazmus nepochybne spôsobuje bolesť, ale presná príčina bolesti je zle pochopená.
Bez ohľadu na to, táto bolesť spôsobí viac svalového spazmu… Dúfame, že ak sa tento
cyklus preruší, nedôjde k chronickému problému.“[D80] Trauma spôsobená poranením
chrbtice alebo iným poranením spôsobuje bolesť, ktorá vedie k svalovému napätiu.
Výsledkom je kaskáda účinkov, pri ktorých svalové napätie znižuje krvný obeh, čo
(hypoteticky) spôsobuje hypoxiu a ďalšiu bolesť v postihnutých svaloch. Spazmus sa
potom zintenzívni, čo spôsobí zosilnenie hypoxie a zosilnenie bolesti, preto spôsobu‑
je oveľa väčšiu bolesť ako zranenie.
Bolesť

Svalové
napätie

Bolesť
zintenzívňuje

Krvný obeh
klesá

Bolesť – spazmus –
cyklus bolesti

Hypoxia
zintenzívňuje

Hypoxia
a bolesť

Spazmus
zintenzívňuje

Obr. D.16

Cyklus bolesti
Predpokladá sa, že zníženie krvného obehu je priamym dôsledkom kom‑

presie intramuskulárnych krvných ciev, čo je koncept, ktorý je podporený skutoč‑
nosťou, že je známe, že zásobovanie svalu krvou je znížené počas vôľou ovládanej
kontrakcie a že bolesť po svalovom cvičení je veľmi podobná bolesti vyvolanej expe‑
rimentálnym znížením prívodu krvi do svalu[D121]. Ďalšia podpora hypoxie vo svaloch
pochádza zo štúdie intramuskulárneho prietoku krvi v supraspinálnom svale u šies‑
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tich zdravých jedincov. Tlak svalovej kontrakcie 5,6 kPa (42 mm Hg), čo je 16 % ma‑
ximálnej vôľou ovládaniej kontrakcie, výrazne znížil lokálny svalový prietok krvi.
Autori dospeli k záveru, že vysoké intramuskulárne tlaky zistené v supraspinálnom
svale počas cvičenia bránia lokálnemu prekrveniu svalov[D121].
Potenciálnym riešením na prerušenie cyklu bolesť-spazmus-bolesť je lo‑
kálne aplikovaný nízkofrekvenčný zvuk < 50 Hz. KKT International ponúka tera‑
peutickú podporu pri poraneniach chrbtice aplikáciou zvuku s veľmi nízkou frek‑
venciou (predovšetkým 16 Hz), neinvazívnu liečbu na zmiernenie bolesti zlepšením
zarovnania chrbtice, ramien a panvy a zároveň zlepšením zdravia platničiek, väzov
a svalov[D61].

Obr. D.17

KKT Zariadenie na chrbticu
Počas autorových experimentov in vitro s celou ľudskou krvou, ktoré sa

uskutočnili v roku 2021, boli namerané významné zvýšenia hladiny pO2 systémom
Oxford Instruments „Oxylite“, keď bola krv ponorená do nízkofrekvenčného zvuku
na 20 minút. Tento výskum bude predmetom pripravovaného článku, avšak pravde‑
podobným mechanizmom, ktorý podporuje tento jav, je mechanický tlak generova‑
ný nízkofrekvenčným zvukom, podobne ako nízkofrekvenčné tlakové impulzy zo
srdcových úderov v obehovom systéme, čím sa zvyšuje väzba kyslíka na molekuly
hemoglobínu v červených krvinkách. Podpora pre túto potenciálnu metódu zvýšenia
dostupnosti kyslíka pochádza zo skôr spomínanej štúdie Celotelovej vibrácie, v kto‑
rej sa zistilo, že úroveň saturácie kyslíkom sa výrazne zvýšila medzi prvou a druhou
minútou po aplikácii nízkofrekvenčných vibrácií na ležiacich pacientov[D14].
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Ďalšia podpora pre prerušenie cyklu bolesť-spazmus-bolesť zvukom vy‑
plynula z autorových akustických experimentov v egyptskej Veľkej pyramíde v roku
1997. Zranenie v dolnej časti chrbta autora tri týždne pred experimentmi spôsobilo
spazmus svalov v oblasti sakroiliakálneho kĺbu, čo spôsobilo intenzívnu bolesť. Uží‑
vanie voľne predajných analgetík neposkytlo žiadne viditeľné riadenie bolesti. Užíva‑
nie voľnopredajných analgetík neposkytlo žiadne viditeľné zmiernenie bolesti. Avšak
do dvadsiatich minút po vygenerovaní nízkofrekvenčného zvuku v Kráľovej komore
bolesť úplne ustúpila. Predpokladá sa, že zranenie bolo zahojené počas troch týždňov
predtým, ale bolestivý fixačný spazmus zostal. Hypoteticky bolo nízkofrekvenčné
zvukové prostredie v Kráľovskej komore z veľkej časti alebo možno úplne zodpoved‑
né za zvrátenie hypoxického prostredia vo svaloch sakroiliakálnej oblasti, čo spôso‑
bilo uvoľnenie spazmu.

Obr. D.18

John Stuart Reid v sarkofágu Kráľovskej komory, 1997
Okrem toho, ako bolo spomenuté vyššie v časti o oxide dusnatom, NO je ge‑

nerovaný alveolami v pľúcach[D109] a môže byť stimulovaný aktívnou aj pasívnou zvu‑
kovou stimuláciou. Vo vysokom dozvuku Kráľovskej komory vedúce nízkofrekvenč‑
né zvuky pasívne rozochveli autorove pľúca, čo pravdepodobne vedie k zvýšeniu NO
s následnými vazodilatačnými účinkami, čím pomáhajú prerušiť cyklus bolesť-spaz‑
mus-bolesť.

D.14

Úľava od bolesti a úzkosti pomocou akupresúry
a sonopunktúry
Akupresúra je metóda alternatívnej medicíny, ktorá pochádza zo starove‑

kej Číny. Liečebné účinky sa dosahujú stimuláciou akupunktúrnych bodov pomocou
akútneho tlaku[D69].
Svetový zdravotnícky úrad (orig. World Health Authority) vo svojej správe
o medzinárodnej akupunktúrnej nomenklatúre z roku 1991 uvádza 14 hlavných me‑
ridiánov a 361 klasických akupunktúrnych bodov, okrem 8 extra meridiánov a 48
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extra bodov[D159]. Tie isté klasické akupunktúrne body, ktoré môžu byť aktivované
akútnym lokálnym tlakom, môžu byť aktivované aj zvukom, keďže zvuk možno defi‑
novať ako: „Mechanická žiarivá energia, ktorá sa prenáša pozdĺžnymi tlakovými vl‑
nami v materiáli…“[D85] Toto je základ „sonopunktúry“, terapeutickej metódy, ktorá je
druhom akupresúry.
Komplexný prehľadový dokument pätnástich akupresúrnych štúdií dospel
k záveru, že akupresúra preukázateľne znižuje bolesť pri dysmenoree, pôrodné bo‑
lesti, bolesti spodnej časti chrbta, chronickú bolesť hlavy a iné traumatické bolesti.
Klinické štúdie ukázali, že akupresúra môže byť účinne vykonávaná zdravotníckymi
pracovníkmi ako doplnková terapia vo všeobecnej praxi na úľavu od bolesti[D25]. Au‑
tori tiež dospeli k záveru, že ich systematický prehľadový dokument začína vytvárať
dôveryhodnú dôkazovú základňu pre použitie akupresúry na zmiernenie bolesti a že
dôkazová základňa spoľahlivého a platného hodnotenia je pre lekárov kľúčová. Z hľa‑
diska dôsledkov pre ošetrovateľské vzdelávanie, prax a výskum, prehľad poskytuje
dôležité dôkazy, že akupresúra využíva neinvazívny, včasný a účinný spôsob, ako
podporiť svoju účinnosť pri zmierňovaní rôznych bolestí[D25].
D. Carey, licencovaná akupunkturistka, vyvinula terapeutickú metódu vy‑
užívajúcu ladičky špecifickej frekvencie na aktiváciu akupunktúrnych bodov, keď
bola klinickou dekankou v Severozápadnom inštitúte akupunktúry a orientálnej
medicíny v roku 1995. Zámerom bolo hľadať neinvazívnu terapiu, ktorú by sa mohli
študenti učiť a používať na klinikách s populáciou pacientov, ktorí boli kriticky chorí,
vrátane pacientov trpiacich HIV/AIDS, chronickou bolesťou a traumou[D37]. Dnes je táto
metóda sonopunktúrneho tréningu dostupná v certifikovanom kurze a poskytuje
model integratívnej medicíny, ktorý je v súlade s mnohými klinickými špecializácia‑
mi a môže poskytnúť podporu pacientom, ktorí sa venujú terapiám tradičnej západ‑
nej medicíny[D36].
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Obr. D.19

Sonopunktúra, samoaplikovaná alebo aplikovaná praktickým leká‑
rom, pomocou ladičiek
(S láskavým dovolením Dr. E. Franklina)

Dr. E. Franklin, kolegyňa D. Careyho, ktorá trpela astmou súvisiacou so
stresom, miernou depresiou a silnými bolesťami dolnej časti chrbta, zažila okamžitú
úľavu pri jednom ošetrení ladičkami aplikovanými na akupunktúrne body. Úroveň
jej bolesti sa znížila z 8/10 na 3/10 a depresia ustúpila. Dr. Franklin predložila svo‑
ju dizertačnú prácu v roku 2014, viacnásobnú prípadovú štúdiu starostlivosti o seba
so siedmimi nemocničnými sestrami, pomocou ladičiek ako zákroku na zmierne‑
nie symptómov silného stresu a únavy zo súcitu. Na začiatku štúdie šesť účastní‑
kov uviedlo bolesť, ktorú pripisovali stresu vo svojom živote. Na záver štúdie štyria
z nich hlásili zníženie bolesti. Všetci účastníci identifikovali niektoré aspekty práce
s ladičkami, ktoré mali archetypálny význam, a vyjadrili záujem pokračovať v pou‑
žívaní ladičiek. Dôležitým zistením štúdie bolo uznanie potenciálu terapie ladičkou
pri podpore pacientov trpiacich bolesťou a pacientov v paliatívnej starostlivosti alebo
v hospici[D35].
Licencovaný akupunkturista, M. E. Wakefield, L. Ac., ocenený Americkou
asociáciou orientálnej medicíny ako „Učiteľ roka“ v roku 2005, je spoluautorom kni‑
hy Vibrational Acupuncture: Integrating Tuning Forks with Needles (Vibračná akupunktúra: Integrácia ladičiek s ihlami)[D134] s MichelAngelom, M. F. A., poradcom pre vibračnú
medicínu. Ich kniha jedinečne skúma synergiu ladičiek a akupunktúry. Na riadenie
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bolesti pomocou sonopunktúry autori odporúčajú aplikovať ladičku s frekvenciou
136,1 Hz na konkrétne akupunktúrne body. Hoci zvukom aktivovavé akupresúrne
body zvyčajne podporujú niekoľko vzájomne prepojených telesných systémov, nasle‑
dujúce príklady sa zameriavajú hlavne na riadenie bolesti:
• Lu‑7 Lieque, „Prerušená sekvencia“ zmierňuje bolesti hlavy, hrdla, migrény,
bolesti zubov, bolesti zápästia.
• SI‑3 Houxi, „Spätný prúd“ zmierňuje bolesť krku, akútne vyvrtnutie bedrové‑
ho kĺbu, bolesť ramena a lakťa.
• UB‑62 Shenmai, „Shen Mai Bl‑62“ zmierňuje bolesti hlavy, chrbta, nôh, ne‑
spavosť.
• TH‑5 Waiguan, „Waiguan TB‑5“ zmierňuje bolesti hlavy, tváre, prstov,
tras rúk.
• Bl‑58 Feiyang, „Fei Yang BL‑58“ zmierňuje bolesti sedacieho nervu, hlavy,
chrbta.
Ďalšie dôležité terapeutické využitie ladičiek objavil E. D. McKusick, M. A.,
autor knihy Tuning the Human Biofield (Ladenie ľudského biopoľa)[D81]. Energetická in‑
formácia je neustále vyžarovaná z tela vo forme biopolí, ako je uvedené v úvode tejto
kapitoly[D123]. Biopolia zahŕňajú biofotónovú energiu, napríklad modulovaný infra‑
červený elektromagnetizmus, ktorý je prirodzeným dôsledkom bunkových meta‑
bolických procesov, okrem modulácií v elektromagnetických poliach vyžarovaných
srdcom, mozgom a inými orgánmi. Citát z predslovu knihy Dr. Karla H. Mareta, kto‑
rý praktizuje komplementárnu a alternatívnu medicínu, „keď holografické zvukové
pole, ako napríklad pole produkované ladičkou, ktoré obsahuje komplexné dátové
štruktúry čistých frekvencií s meniacimi sa fázovými vzťahmi, interaguje s biopo‑
ľom človeka, môžu sa znovu prebudiť bunkové spomienky rôznych tkanív, čo po‑
tenciálne vedie k liečivej odpovedi. Kvantová teória fyzikálneho poľa predpovedá
výskyt množstva koherentných dynamických javov v tekutej vode vo vnútri buniek
a tkanív, ktoré môžu byť stimulované zvukom. Tento proces ovplyvňuje oblaky voľ‑
ných elektrónov, ktoré existujú v týchto koherentných vodných doménach, [a teda
modifikuje] bunkové procesy prostredníctvom ich interakcie s hydratačnými obalmi
obklopujúcimi receptory bunkovej membrány.“
Ukázalo sa, že metóda ladenia biopoľa sústavne znižuje úzkosť, ako aj
zmierňuje bolesť, a v spoločnej, grantom financovanej štúdii Inštitucionálnej revíz‑
nej rady (orig. Institutional Review Board study) medzi Inštitútom pre ladenie biopoľa
(orig. Biofield Tuning Institute) a Iniciatívou vedomia a liečenia (orig. Consciousness
and Healing Initiative) dostalo pätnásť účastníkov s klinickou úzkosťou jednohodi‑
nové stretnutie každý týždeň počas troch týždňov, po ktorom nasledujú rozhovory.
Štúdia implementovala Inventár úzkosti (orig. State-Trait Anxiety Inventory – STAI)
— 314 —

Kapitola D

na meranie úrovne úzkosti a účastníci boli skrínovaní na klinicky významné úrov‑
ne úzkosti pomocou systému Generalizovanej úzkostnej poruchy (orig. Generalized
Anxiety Disorder (GAD) system). Všetci účastníci splnili klinické prahy pre generali‑
zovanú úzkostnú poruchu. Výsledky štúdie boli významné, pričom priemerná úro‑
veň STAI sa pohybovala z 52 na 33. Väčšina účastníkov uviedla, že hoci ich úzkosť
úplne nezmizla, dokázali sa oddeliť od úzkosti a vytvorili si k nej nový vzťah. Účast‑
níci tiež zistili, že boli viac v kontakte so svojimi spúšťačmi úzkosti, a preto tieto spúš‑
ťače nemali taký dopad alebo vplyv na ich správanie[D13].

Obr. D.20

Priebeh terapeutického ladenie biopoľa
(S láskavým dovolením E. D. McKusicka)

D.15

Úľava od bolesti sonopunktúrou podávanou
elektronickými zariadeniami
Hoci sa sonopunktúra zvyčajne aplikuje pomocou ladičiek, zvukovú ak‑

tiváciu akupresúrnych bodov možno dosiahnuť zariadeniami, ktoré vyžarujú ul‑
trazvuk[D99] okrem zariadení, ktoré vysielajú nízkofrekvenčné vibrácie[D135]. Akupre‑
súrne body na chodidlách môžu tiež stimulovať meridiánový systém aplikáciou
počuteľných zvukových frekvencií[D27]. Doktor M. Cromwell vyvinul terapeutické za‑
riadenie, ktoré využíva vibro-taktilný prevodník, vysielajúci rad počuteľných zvuko‑
vých frekvencií do akustických gélom naplnených vankúšikov, na ktorých spočíva‑
jú chodidlá, čím sa stimuluje meridiánový systém. Spolu so svojou asistentkou Kate
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Holland, CCP, vykonali v roku 2016 šesťtýždňovú investigatívnu štúdiu bolesti s tro‑
mi jedincami, ženou vo veku 30 rokov, mužom vo veku 38 rokov a mužom vo veku
68 rokov[D53].

Obr. D.21

Sonopunktúra aplikovaná pomocou vibro-taktilného prevodníka
a akustických gélom naplnených vankúšikov
(S láskavým dovolením Dr. M. Cromwella)

Účastníčka vstúpila do štúdie s chronickými bolesťami hlavy a ischiasom
a ohodnotila svoju bolesť krku na 6 na stupnici VAS, ktorá sa počas bolestí hlavy vy‑
stupňovala na 8. Nemohla spať kvôli bolestiam spodnej časti chrbta a ischiasu, kto‑
ré, ako poznamenala, boli neustále a boli hodnotené ako 6 na stupnici VAS. Užívala
voľnopredajné lieky proti bolesti a nespavosti. Počas obdobia štúdie boli jej chodidlá
dvakrát týždenne po dobu 30 minút zvukovo stimulované. Počas tretieho týždňa
oznámila, že sa jej bolesť chrbta zmenšila na 3 na stupnici VAS. Do konca štúdie sa
jej schopnosť spať výrazne zlepšila a už neužívala voľnopredajné lieky proti bolesti.
Uviedla tiež zníženie počtu a závažnosti bolestí hlavy a bolesť hlavy ohodnotila ako 4
na stupnici VAS[D53].
38‑ročný muž vstúpil do štúdie s poranením rotátorovej manžety na pra‑
vom ramene a trpel chronickou bolesťou, označenou 8 na stupnici bolesti VAS, hoci
neužíval lieky proti bolesti. Abdukcia jeho ruky bola obmedzená na 50 stupňov. Po‑
čas štúdie boli jeho chodidlá zvukovo stimulované raz týždenne po dobu 30 minút.
Počas zvukovej terapie hlásil pocit tepla a pohyb svalov na ramenách. Na konci štúdie
hlásil minimálnu bolesť 2 na stupnici VAS a preukázal, že sa mu vrátil plný rozsah
pohybu pravého ramena[D53].
68‑ročný vojenský veterán vstúpil do štúdie s chronickou bolesťou krku,
symptómami PTSD a nespavosťou. Rozhodol sa zúčastniť sa štúdie využitím denného
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domáceho programu, ktorý zahŕňal dve tridsaťminútové denné sedenia. Hlásil bolesť
8 na stupnici VAS a vysokú úroveň úzkosti v rôznych časoch dňa alebo večera. Doká‑
zal spať iba dve až tri hodiny po sebe bez prebudenia a občas si vzal voľnopredajné
prípravky na spanie. Po prvých dvoch týždňoch dennej zvukovej stimulácie chodi‑
diel sa jeho spánok zlepšil a rozhodol sa prestať užívať lieky na spanie. Na konci šesť‑
týždňovej štúdie bol schopný spať každú noc bez prerušenia približne 6 hodín. Na
konci štúdie vojenský veterán tiež hlásil zníženie bolesti krku na 3 na stupnici VAS
a hlásil, že pociťuje menej stresu pri vstupe na verejné miesta[D53].
V súhrne pre túto časť o Akupresúre/Sonopunktúre tieto štúdie ukazujú, že
existuje aj významný potenciál na zníženie bolesti, okrem podpory pre celý rad ďal‑
ších chronických stavov, vrátane depresie, PTSD, nespavosti a ďalších.

D.16

Kyslíkom riadené liečenie zvukom
Obmedzenia v schopnosti vaskulatúry dodávať krv bohatú na O2 do tka‑

niva vedú, okrem iných dôsledkov, k systémovej hypoxii. Bunky čeliace hypoxickej
výzve buď indukujú adaptívnu reakciu, ktorá zahŕňa zvýšenie rýchlosti glykolýzy
a šetrenie energiou, alebo podstupujú bunkovú smrť[D24]. Naopak, bunky využívajú O2
v aeróbnom metabolizme glukózy na tvorbu adenozíntrifosfátu (ATP), ktorý poháňa
väčšinu aktívnych bunkových procesov vrátane opravy tkaniva[D24].
Snímanie a odozva hypoxie sa aktivuje po vystavení stavu okysličenia, kto‑
rý je nižší ako pO2 , na ktorý sú bunky alebo tkanivo nastavené za normálnych pod‑
mienok. Táto kaskáda odozvy je centrálne dôležitá pri zvládaní problému nedostatku
O2 . Hypoxia je charakteristickým znakom všetkých ischemických chorôb[D24]. Ako už
bolo spomenuté vyššie, v časti „Prerušenie cyklu bolesť-spazmus-bolesť pri poranení
chrbtice zvukom“ sa ukázalo, že pO2 sa výrazne zvyšuje počas experimentov s krvou
in vitro ponorenou do prostredia s nízkou frekvenciou zvuku, čím sa zvyšuje väzba
kyslíka na molekuly hemoglobínu v červených krvinkách. Podpora pre túto zvukovú
metódu zvyšovania kyslíka v krvi pochádza zo skôr spomínanej štúdie o Celotelovej
vibrácii, v ktorej sa zistilo, že úroveň saturácie kyslíkom sa výrazne zvýšila medzi
prvou a druhou minútou po aplikácii nízkofrekvenčných vibrácií na ležiacich pa‑
cientov[D14]. V pripravovanom článku autora na túto tému bol počas experimentov in
vitro na zvýšenie hladiny pO2 v krvi zistený optimálny rozsah zvukových frekvencií
20 Hz až 120 Hz, čo je podobné zvukom vytvoreným ľudským srdcom[D118] pri auskul‑
tácii elektronickým stetoskopom. To naznačuje, že ponorenie pacientov do nízkofrek‑
venčných zvukov napodobňuje nízkofrekvenčné tlakové pulzy srdca, čím podporuje
ich hladinu pO2 .

— 317 —

Kapitola D

D.17

Hudobná stimulácia imunitného systému (cez slúchadlá
alebo ponorením celého tela)
Choroba v akejkoľvek forme môže spôsobiť emocionálnu úzkosť a emócie

môžu hrať významnú úlohu pri zotavovaní sa pacienta z choroby alebo z operácie.
Stres a strach spôsobujú uvoľňovanie kortizolu [a adrenalínu/epinefrínu] z nadob‑
ličiek[D122] , čo pomáha pripraviť telo na „boj alebo útek“ poskytnutím extra glukózy,
čerpaním zásob bielkovín prostredníctvom glukoneogenézy v pečeni[D140].
Kortizol však potláča aj imunitný systém[D127] a ďalšie telesné systémy, ktoré
príroda považuje za „nepodstatné“ z krátkodobého hľadiska, čím sa pacient stáva zra‑
niteľnejším voči nákazlivým patogénom. Zatiaľ čo sa farmaceutické sedatíva bežne
predpisujú na riadenie stresu a strachu pacienta, hudba môže priniesť podobný vý‑
sledok aj bez liekov.
Hudba môže vyvolať šťastné spomienky na časy, miesta alebo životné uda‑
losti, ktoré môžu rýchlo premeniť pacientovu náladu na pocit radosti, pri ktorom mo‑
zog a enterický nervový systém v tráviacom trakte produkujú dopamín, ktorý posil‑
ňuje imunitný systém[D59],[D124]. Paralelne so zvýšením dopamínu spôsobuje pacientova
obľúbená hudba zníženie hladín kortizolu[D9]. Radosť tiež spúšťa hypofýzu v mozgu,
aby uvoľnila beta-endorfíny do krvného obehu, ktoré vytvárajú analgéziu väzbou
na mu‑opioidné receptory, ktoré sú prítomné v periférnych nervoch. Mu‑opioidné
receptory boli identifikované v centrálnych zakončeniach primárnych aferentných
neurónov, periférnych senzorických nervových vláknach a dorzálnych koreňových
gangliách[D137].
Hypofýza tiež uchováva neuropeptid, oxytocín, hovorovo známy ako „hor‑
món lásky“. Oxytocín sa tvorí v hypotalme a transportuje sa do veľkých vezikúl
s hustým jadrom zadného laloku hypofýzy[D103], kde sa uvoľňuje do krvného obehu
ako odpoveď počas sexuálnej aktivity a orgazmu okrem pôrodu. V širšom kontexte
sa zdá, že medzi štúdiami existuje všeobecný konsenzus, že počúvanie hudby zvyšu‑
je syntézu oxytocínu[D58] a pooperační pacienti, ktorí počúvajú hudbu cez slúchadlá,
preukázali zvýšenie sérového oxytocínu a zaznamenali vyššie úrovne relaxácie v po‑
rovnaní s kontrolnou skupinou bez hudby[D97]. Zdá sa, že oxytocín a jeho receptory
majú vedúcu pozíciu medzi kandidátmi na látku „šťastie“[D70] a v štúdii zameranej na
autistické deti sa v ich krvnej plazme našli výrazne nižšie hladiny oxytocínu, čo na‑
značuje svetielko nádeje v nájdení úlohy oxytocínu pri liečbe autizmu[D70], to zname‑
ná, že v oboch týchto prípadoch (vyvoláva radosť a podporuje liečbu autizmu) existu‑
je zjavné prepojenie vo forme hudby, či už sa aplikuje cez slúchadlá alebo ponorením
celého tela.
Ďalšie dôležité spojenie medzi hudbou a imunitným systémom bolo uvede‑
né v štúdii Augusta University v USA z roku 2019. Vedci zistili, že keď boli myši vy‑
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stavené nízkofrekvenčným zvukovým vibráciám, makrofágy v ich krvnom obehu sa
výrazne množili[D161]. Tento účinok ešte nebol u ľudí preukázaný, zdá sa však pravde‑
podobné, že ľudská krv bude reagovať podobným spôsobom ako krv myší. Možným
mechanizmom, ktorý poháňa proliferáciu makrofágov v krvi, ktorá je ponorená do
nízkofrekvenčného zvuku, je zvýšenie hladiny pO2 , ako sa zistilo v štúdii Celotelovej
vibrácii na ležiacich ľuďoch, spomenutej vo vyššie uvedenej časti „Kyslíkom riadené
liečenie zvukom“. V tejto štúdii sa zistilo, že hladina pO2 sa výrazne zvýšila medzi
prvou a druhou minútou po aplikácii nízkofrekvenčných vibrácií na ležiacich pa‑
cientov[D14]. Je dôležité spomenúť, že tento aspekt spojenia medzi hudbou a imunitným
systémom by nastal iba pri ponorení celého tela, keďže celý obehový systém by vyža‑
doval stimuláciu nízkymi zvukovými frekvenciami.

D.18

Binaurálne rytmy (cez slúchadlá) na vytvorenie zmien
v stave mozgu s fyziologickými výhodami
Binaurálne rytmy náhodne objavil v roku 1839 pruský vedec Heinrich Wil‑

helm Dove počas experimentov s dvoma ladičkami rôznej frekvencie. Pre svoju prácu
v tejto oblasti bol označovaný ako „Otec meteorológie“[D93], no až v roku 1915 bol jeho
objav binaurálnych rytmov považovaný za triviálny špeciálny prípad monofónnych
rytmov[D102]. Monofónne rytmy sa vyskytujú, keď súčasne znejú dva zvuky mierne
odlišnej frekvencie, výsledkom čoho je pulzujúci efekt spôsobený zmiešaním týchto
dvoch zvukov, ktoré sú zosilnené v momentoch, keď sa ich fázy zarovnajú, a zoslab‑
nú, keď sú ich fázy proti sebe. Ale počas počúvania cez slúchadlá, keď sú vnímané
dve mierne odlišné frekvencie, zložená rozdielová frekvencia je známa ako binau‑
rálny rytmus a poskytuje mechanizmus na stimuláciu sluchového systému pri veľmi
nízkych frekvenciách, pod frekvenčným rozsahom sluchu[D62]. Počúvanie binaurál‑
nych rytmov vytvára ilúziu, že zvuky sa nachádzajú niekde v hlave. Dolné sluchové
centrá mozgu sú v predĺženej mieche a impulzy z pravého a ľavého ucha sa najskôr
stretávajú v ľavom alebo pravom hornom olivárnom jadre. Tieto štruktúry sú súčas‑
ťou olivy, orgánu, ktorý z tohto pohľadu leží za mozgovým kmeňom. Je pravdepodob‑
né, že sa tu detegujú binaurálne rytmy[D102]. Rozdielna frekvencia medzi zvukmi pre‑
zentovanými v ľavom a pravom uchu strháva mozgové rytmy na túto frekvenciu.
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Obr. D.22

Zobrazenie binaurálnych rytmov
(S láskavým dovolením Hemi-Sync® hemi-sync.com)

V starostlivo navrhnutej, dvojito zaslepenej, krížovej štúdii o binaurálnych
rytmoch s názvom: Binaural Auditory Beats Affect Vigilance, Performance and Mood.
Physiology and Behavior (Binaurálne sluchové rytmy ovplyvňujú bdelosť, výkon a náladu.
Fyziológia a správanie), bolo testovaných 29 dobrovoľníkov. Nahrávky použité v štú‑
dii obsahovali zvuk na pozadí ružového šumu a nosný tón, do ktorého bola vložená
strhujúca rozdielna frekvencia medzi ľavým a pravým kanálom. (Účelom ružového
šumu bolo maskovať zvuk nosného tónu.) Účastníci boli slepí voči skutočnému účelu
štúdie a nevedeli o prítomnosti binaurálnych rytmov v slúchadlách. Výsledky štúdie
poskytli dôkaz, že prezentácia jednoduchých binaurálnych zvukových stimulov po‑
čas 30‑minútovej úlohy bdelosti môže ovplyvniť výkon úlohy aj zmeny nálady súvi‑
siace s úlohou. Účinky na správanie a náladu boli pozorované bez očakávaní účast‑
níkov a experimentálna kontrola vylúčila účinky placeba. Autori dospeli k záveru, že
jednoduchá binaurálna sluchová stimulácia môže ovplyvniť psychomotorické a afek‑
tívne procesy, aj keď si ľudia neuvedomujú, že takéto signály sú prezentované, a že
táto technológia môže mať aplikácie na kontrolu pozornosti a vzrušenia a na zlepše‑
nie ľudského výkonu[D62].
V ďalšej dvojito zaslepenej krížovej štúdii s názvom: Reduced pain and analgesic use after acoustic binaural beats therapy in chronic pain – A double-blind randomized control cross-over trial (Znížená bolesť a použitie analgetík po terapii akustickými binaurálnymi rytmami pri chronickej bolesti – Dvojito zaslepená randomizovaná kontrolná
krížová štúdia, autori dospeli k záveru, že binaurálne theta rytmy znížili intenzitu bo‑
lesti, stres a použitie analgetík v porovnaní so simulovanou stimuláciou u pacientov
s chronickou bolesťou. Ďalším záverom bolo, že následné významné zníženie spot‑
reby analgetických liekov v každodennom živote pacientov s chronickou bolesťou by
mohlo ponúknuť cenný nástroj, ktorý zvýši účinok existujúcich terapií bolesti[D41].
Robert Monroe z The Monroe Institute vytvoril systém binaurálnych ryt‑
mov, v ktorých jednotlivci počúvajú kombináciu zvukových binaurálnych rytmov
zmiešaných s hudbou, ružovým šumom a/alebo prirodzeným zvukom morských vĺn,
ktorý dostal názov „Hemi-Sync“ proces. Štúdie s týmto systémom ukázali zlepšenie
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zmyslovej integrácie[D89], relaxácie, meditácie, redukciu stresu, manažmentu spánku
a bolesti[D158], obohatené vzdelávacie prostredie a zlepšenú pamäť[D60].

D.19

Zvuková stimulácia blúdivého nervu (cez slúchadlá)
a vokalizácie
Blúdivý nerv predstavuje hlavnú zložku parasympatického nervového

systému, ktorý dohliada na obrovské množstvo dôležitých telesných funkcií, vráta‑
ne kontroly nálady, imunitnej odpovede, trávenia a srdcovej frekvencie a prenáša
širokú škálu signálov z tráviaceho systému a orgánov a naopak[D20]. Pri výstupe z ju‑
gulárneho otvoru sa uvoľní ušná vetva, ktorá poskytuje inerváciu zvukovodu a von‑
kajšieho ucha. Toto je jediná vetva blúdivého nervu daná hlave. Keď blúdivý nerv zo‑
stupuje po krku cez predĺženú miechu, vetvy odchádzajú do hltana a hrtana a potom
pokračujú do hrudníka, kde sa spája so srdcom a ďalšími hlavnými orgánmi. Hrtano‑
vé a ušné spojenia sú mimoriadne zaujímavé v kontexte zvukovej terapie a hudobnej
medicíny, o ktorých sa bude hovoriť ďalej v tejto časti, po prehľade blúdivého nervu
a metód jeho terapeutickej stimulácie.
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Obr. D.23

Vetvy blúdivého nervu a funkčná anatómia zápalového reflexu
( Upravené s povolením, Pavlov a Tracey[D106])

Schematický popis:
Zápaloví sprostredkovatelia, ako sú cytokíny, sú uvoľňované aktivovanými ma‑
krofágmi a inými imunitnými bunkami po imunitnej výzve. Títo sprostredko‑
vatelia sú detekovaní senzorickými komponentmi aferentného ramena zápalo‑
vého reflexu. Nervové prepojenia medzi NTS, AP, DMN, NA a vyššími oblasťami
predného mozgu integrujú aferentný (červený) a eferentný (modrý) vagový vý‑
stup, čím regulujú aktiváciu imunity, potláčajú prozápalové cytokíny[D20] a zni‑
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žujú zápal. Vagový eferentný výstup môže byť podporovaný ušným a larynge‑
álnym vstupom.
Obojsmerná komunikácia medzi mozgom a gastrointestinálnym traktom,
niekedy nazývaná „os mozog-črevo“, je komplexný systém, ktorý zahŕňa blúdivý
nerv, a stáva sa čoraz dôležitejším ako terapeutický cieľ pre gastrointestinálne a psy‑
chiatrické poruchy, ako napr. zápalové ochorenie čriev, depresia a posttraumatická
stresová porucha[D20]. Črevo je dôležitým riadiacim centrom imunitného systému
a blúdivý nerv má imunomodulačné vlastnosti. Výsledkom je, že tento nerv hrá dôle‑
žitú úlohu vo vzťahu medzi črevom, mozgom a zápalom[D20].
Existuje „pevné“ spojenie medzi nervovým systémom a imunitným systé‑
mom ako protizápalový mechanizmus. Kontraregulačné mechanizmy, ako sú imuno‑
logicky kompetentné bunky a protizápalové cytokíny, normálne obmedzujú akútnu
zápalovú odpoveď a zabraňujú šíreniu zápalových sprostredkovateľov do krvného
obehu. Dorzálny vagový komplex reaguje na zvýšené cirkulujúce množstvá fakto‑
ru nádorovej nekrózy (TNF‑α) zmenou motorickej aktivity blúdivého nervu[D20], pre‑
to stimulácia blúdivého nervu môže pomôcť obnoviť rovnováhu cytokínov, čo vedie
k zníženiu chronického zápalu. Blúdivý nerv je hlavnou zložkou neuroendokrin‑
no-imunitnej osi, ktorá sa podieľa na koordinovaných nervových, behaviorálnych
a endokrinných odpovediach, ktoré poskytujú dôležitú vrodenú obranu prvej línie
proti infekcii a zápalu a pomáha obnoviť homeostázu v tele[D16]. Zápalové ochorenia,
pri ktorých je faktor nádorovej nekrózy (TNFα) kľúčovým cytokínom, sú dobrými
kandidátmi na liečbu zameranú na cholinergickú protizápalovú dráhu (orig. cholinergic anti-inflammatory pathway (CAP))[D16].
Zápalový reflex je v podstate fyziologický mechanizmus, prostredníctvom
ktorého blúdivý nerv reguluje imunitnú funkciu a inhibuje produkciu prozápalo‑
vých cytokínov[D106], teda predchádza nadmernému zápalu upozornením mozgu na
prítomnosť cytokínov, ktoré spúšťajú uvoľňovanie protizápalových molekúl, ktoré
zmierňujú zápal a udržiavajú zdravú rovnováhu[D150].
Jeden z najdôležitejších potenciálov stimulácie blúdivého nervu sa týka
jeho úlohy v prognóze rakoviny. V prehľadovom článku s názvom The Role of the Vagus Nerve in Cancer Prognosis: A Systematic and Comprehensive Review (Úloha blúdivého
nervu v prognóze rakoviny: Systematický a komplexný prehľad), autori zdôrazňujú sku‑
točnosť, že rakovina zostáva celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti, pri‑
čom rakovina prostaty je najčastejším typom rakoviny u mužov a rakovina prsníka
u žien. Rakovina je komplexný stav, pretože zahŕňa niekoľko stoviek rôznych typov
a pretože zahŕňa a je ovplyvnená viacerými telesnými systémami. Štúdie ukázali,
že tri základné biologické faktory prispievajú k nástupu a progresu tumorigenézy:
(1) oxidačný stres, ktorý vedie k poškodeniu DNA, (2) zápal, ktorý prispieva k úni‑
— 323 —

Kapitola D

ku z apoptózy, angiogenézy a metastáz, a (3) nadmerná sympatická aktivita, ktorá
ovplyvňuje, kde budú rakovinové bunky metastázovať. Jedným spoločným faktorom
pre tieto tri faktory, ktorý inhibuje všetky tri a ovplyvňuje prognózu rakoviny, je sti‑
mulácia blúdivého nervu, pretože znižuje oxidačný stres, informuje mozog o zápale
a výrazne inhibuje zápal a inhibuje sympatickú aktivitu, pretože je hlavnou vetvou
parasympatického nervového systému[D76]. Zaujímavý a potenciálne kľúčový aspekt
aktivity blúdivého nervu sa týka spojenia s variabilitou srdcovej frekvencie (orig. He‑
art Rate Variability – HRV), variabilitou medzidobých srdcových intervalov, ktorá sil‑
ne koreluje s aktivitou blúdivého nervu a srdcovou autonómnou reguláciou.
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Obr. D.24

Výkonová spektrálna hustota HRV sa zvyčajne vyjadruje v milisekun‑
dách na druhú (ms2), zakreslená proti frekvencii
(S láskavým dovolením EliteHRV.com)

Výkonová spektrálna hustota (orig. Power Spectral Density – PSD) vyso‑
kofrekvenčnej variability srdcovej frekvencie (HF – HRV je aktivita srdcovej frek‑
vencie v rozsahu 0,15 až 0,40 Hz) je silne spojená s kardioovagálnou aktivitou[D46]. (Na
porovnanie, nízkofrekvenčná srdcová aktivita (LF) je v rozsahu 0,04 až 0,15 Hz).
Frekvenčné pásma LF a HF sa značne používajú na kvantifikáciu parasympatickej
a sympatickej regulácie[D46].
Blúdivý nerv hrá hlavnú homeostatickú úlohu, indikovanú ľudmi s vy‑
sokou HRV, ktorí preukázali zlepšenú mieru zotavenia sa z fyziologického stresu
v srdcovom, hormonálnom a imunitnom systéme v porovnaní s ľuďmi s nižšou HRV.
V dvanástich štúdiách, ktoré skúmali súvislosť medzi aktivitou vagálneho tonusu
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a predikciou prognózy pri rakovine, ktoré zahŕňali 1 822 pacientov, boli objavujú‑
ce sa dôkazy konzistentné v preukázaní prognostickej úlohy vagálnej aktivity a vý‑
znamnej korelácie medzi časom prežitia a vysokofrekvenčnou variabilitou srdcovej
frekvencie. Použitím indexu vagálneho nervu HF – HRV, keď sa analyzovali údaje od
kohorty žien s metastatickým a recidivujúcim karcinómom prsníka, sa zistilo, že vo
vzorke 87 žien vyššia HF – HRV signifikantne predpovedala dlhodobé prežitie. Zistilo
sa tiež, že prediktívna validita HF – HRV sa zlepšila, keď ju vydelíme srdcovou frek‑
venciou pacienta, čím sa odzrkadľuje viac vagálny/sympatický pomer. Autori prehľa‑
dovej štúdie vyzývajú na vážne zváženie pridania HRV do klinického odhadu prog‑
nózy v onkológii[D76].
Ďalším dôležitým aspektom stimulácie blúdivého nervu, ktorý sa týka nás
všetkých, je rýchlosť, akou starneme. V štúdii s názvom Effects of transcutaneous vagus nerve stimulation in individuals aged 55 years or above: potential benefits of daily stimulation (Účinky transkutánnej stimulácie blúdivého nervu u jedincov vo veku 55 rokov
alebo starších: potenciálne výhody dennej stimulácie), autori poukazujú na to, že [rých‑
losť starnutia] starnutie je spojené s oslabenou autonómnou funkciou. Jeden segment
ich štúdie zahŕňal elektrickú transkutánnu stimuláciu blúdivého nervu (tVNS), ktorú
si sami podávali 20 žien a 9 mužov, raz denne počas dvoch týždňov. (tVNS je popísaná
v ďalšej časti). Merania zahŕňali srdcovú frekvenciu, krvný tlak a dýchanie. Variabi‑
lita frekvenčnej domény, časovej domény, nelineárna variabilita srdcovej frekvencie
a baroreflex boli odvodené pre posledných päť minút každého záznamu. Okrem toho
účastníci na začiatku každého stretnutia vyplnili dotazník SF‑36 Profil stavov nálady
(orig. Profile of Mood States). Autori informovali o zlepšení vagálneho tonusu a auto‑
nómneho tonusu účastníkov a uviedli, že ich štúdia poskytuje „nové a aktuálne úda‑
je, ktoré ukazujú, že denné tVNS môže mať výrazné autonómne výhody u jedincov vo
veku > 55 rokov“. Dospeli k záveru, že „Prvýkrát sme ukázali, že autonómne zmeny
súvisiace s vekom, kvalita života, nálada a zmeny spánku sa môžu zlepšiť s tVNS po‑
dávanou každý deň počas dvoch týždňov“[D21].
V ďalšej časti sa diskutuje o metódach stimulácie blúdivého nervu vráta‑
ne elektrickej, zvukovej, ušnej a laryngeálnej, pričom všetky zlepšujú vagálny tonus
s mnohými potenciálnymi zdravotnými výhodami. Blúdivý nerv môže byť stimulo‑
vaný aj akupunktúrou, o ktorej hovorí kapitola Dr. Solára.
Elektrická stimulácia blúdivého nervu (VNS) bola prvýkrát študovaná v 30.
a 40. rokoch 20. storočia na zvieratách, čo položilo základy pre štúdie na ľuďoch. Po
úspešných klinických skúškach FDA v roku 1997 schválila použitie implantovaného
elektrického stimulátora blúdivého nervu na liečbu určitých typov epilepsie. Postup
zahŕňa implantáciu elektród do blízkosti blúdivého nervu na krku spolu s ovládacím
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zariadením a batériou implantovanou do hrudníka. Rovnaký spôsob liečby bol ne‑
skôr schválený aj FDA na použitie pri chronickej depresii rezistentnej na lieky[D150].
Transkutánny (cez kožu) blúdivý nerv (tVNS) sa v súčasnosti objavuje ako
alternatíva a snaží sa podávať elektrickú stimuláciu blúdivého nervu bez potreby im‑
plantačnej operácie, čím sa zabráni súvisiacim rizikám. Stimulácia sa typicky apli‑
kuje cez ušnú vetvu blúdivého nervu cez tragus pinna. Európska únia certifikovala
tVNS ako alternatívnu liečbu epilepsie a bolesti v roku 2010 resp. 2012[D150].
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Antitragus

Pinna, znázorňujúca umiestnenie tragusu, kde končí blúdivý nerv
(S láskavým dovolením Tori Lewis Fibonacci Web Studio)

Už v roku 2001 výskumníci ukázali, že elektrická stimulácia blúdivého
nervu prostredníctvom tragusu pomocou určitej formy elektroakupunktúry znižu‑
je závislosť pacientov s koronárnym arteriálnym ochorením na vazodilatačných lie‑
koch[D162]. Vo svojej štúdii s názvom Vagal neurostimulation in patients with coronary
artery disease (Vagálna neurostimulácia u pacientov s ochorením koronárnych artérií),
autori stimulovali oblasť ucha v blízkosti sluchovej pasáže, ktorá obsahuje zakonče‑
nia ušného nervu, pomocou elektród pripevnených na krátke akupunktúrne ihly
zavedené do hĺbky 0,1 až 0,3 mm. Autori dospeli k záveru, že elektrická stimulácia
ušného nervu vedie k tonickej aktivácii centrálnych štruktúr blúdivého nervu a že
zvýšenie vagálneho tonusu zlepšuje zásobovanie srdca krvou u pacientov s ťažkou
angínou prostredníctvom rozšírenia spastických srdcových mikrociev[D162]. Bola
hlásená aj bolesť ucha spôsobená infarktom myokardu v dôsledku prepojenia ucha
a srdca prostredníctvom blúdivého nervu[D3].
Starostlivo navrhnutá štúdia týkajúca sa učenia sa kategórií reči u dospe‑
lých odhalila, že jednoduché zariadenie podobné slúchadlám, vyvinuté na Kaliforn‑
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skej univerzite v San Franciscu (UCSF), výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa zvuky
nového jazyka. Mandarínska čínština je obzvlášť náročný jazyk na učenie kvôli
jej výrazným zmenám výšky tónu, ktoré menia význam slov. Vo svojej štúdii s ná‑
zvom Non-invasive peripheral nerve stimulation selectively enhances speech category
learning in adults (Neinvazívna stimulácia periférnych nervov selektívne zlepšuje učenie
sa kategórie reči u dospelých)[D66] autori formovali tvar ľavého ucha účastníka pomo‑
cou silikónového tmelu. Výsledná silikónová forma bola vložená do dvojkotúčových
elektród s priemerom 4 mm, ktoré sa dotýkali concha cymba a concha cavum von‑
kajšieho ucha, oblasti, o ktorých sa ukázalo, že sú inervované ušnou vetvou blúdi‑
vého nervu[D65]. Elektrickú stimuláciu elektród poskytovalo komerčné zariadenie
s konštantným prúdom, ktoré rozmiestňovalo amplitúdy pod prahom vnímania, aby
umožnilo účastníkov oslepiť, čo malo za následok intenzitu stimulácie o niekoľko mi‑
liampérov nižšiu ako tie, ktoré sa používali pri predchádzajúcej neinvazívnej tVNS
práci[D66].

Obr. D.26

Experimentálne zariadenie tVNS, Kalifornská univerzita v San
Franciscu, Klinika neurologickej chirurgie, s láskavým dovolením
Dr. M. K. Leonarda
Účastníkovi bolo do pravého ucha vložené slúchadlo a napájané špecific‑

kými tónmi, aby sa účastník naučil rozpoznávať tóny a trénovať mandarínsku reč.
Primárnym cieľom autorov bolo preskúmať, do akej miery párovanie neinvazívne‑
ho, subpercepčného prahového tVNS s behaviorálnym tréningom zvyšuje schopnosť
kategorizovať nepôvodné rečové kategórie u dospelých. Ich výsledky ukázali, že keď
bolo tVNS spárované s rečovými kategóriami, ktoré sa ľahšie učili, účastníci dosiahli
výrazne lepšie výsledky ako tí, ktorí nedostali stimuláciu tVNS[D66]. Rozhodujúce je,
že toto zlepšenie učenia špecifické pre skupinu sa zovšeobecnilo aj na nové príkla‑
dy reči prezentované bez sprievodnej stimulácie a korektívnej spätnej väzby, čím sa
demonštruje, že tVNS možno použiť na urýchlenie percepčného učenia reči u ľudí
vysoko špecifickým spôsobom. Autori predpokladajú, že podprahový tVNS zapája
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vzostupnú sieť mozgového kmeňa a že niektoré aspekty týchto neuromodulačných
dráh spôsobujú zlepšenie učenia[D66].
V štúdii s názvom Anti-inflammatory properties of the vagus nerve: potential
therapeutic implications of vagus nerve stimulation (Protizápalové vlastnosti blúdivého nervu: potenciálne terapeutické dôsledky stimulácie blúdivého nervu)[D16], elektrické
frekvencie tVNS používané na aktiváciu vagálnej aferentnosti na riadenie depresie
a epilepsie sú uvádzané ako 20 – 30 Hz a aktivácia cholinergnej protizápalovej dráhy
(CAP) ako 1 – 10 Hz. Autori uvádzajú protizápalové vlastnosti blúdivého nervu pro‑
stredníctvom jeho aferentných (aktivácia osi HPA) a eferentných (aktivácia CAP) vlá‑
kien a že je dobrým terapeutickým cieľom pri zápalových stavoch tráviaceho traktu,
napr. pri syndróme dráždivého čreva a reumatoidnej artritíde.

D.20

Sonopunktúra tVNS
Niekoľko komerčných výrobcov v súčasnosti vyrába zariadenia, ktoré po‑

skytujú elektrickú transkutánnu stimuláciu blúdivého nervu[D39],[D94],[D105], a iné, ktoré
využívajú infrazvuk[D129]. Ak sa vrátime k téme sonopunktúry a k výskumu Inštitútu
Nielsa Bohra, o ktorom sa hovorilo vyššie v tejto kapitole, ukázalo sa, že nervy vedú
zvuk (solitónové impulzy), ktoré zase generujú elektrické impulzy v dôsledku pie‑
zoelektrického javu[D47]. Preto, hoci súbor výskumov ukazuje, že blúdivý nerv môže
byť elektricky stimulovaný cez tragus a iné akupresúrne body v ušiach, je jasné, že
to možno dosiahnuť aj zvukovo a že takáto zvuková stimulácia automaticky povedie
k elektrickej stimulácii ušnej vetvy blúdivého nervu v dôsledku piezoelektrického
efektu. V tomto scenári by ste mali nosiť slúchadlá na celé uši, ktoré umožnia, aby
celé ucho mohlo prijímať zvukové frekvencie.
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Obr. D.27

Veľmi nízke frekvencie pre tVNS môžu byť dodávané zvukovo cez slú‑
chadlá
Veľmi nízke frekvencie bežne používané v terapiách tVNS môžu byť

vytvorené zvukovo pomocou slúchadiel vysokej špecifikácie a niekoľko výrob‑
cov v súčasnosti vyrába slúchadlá, ktoré dokážu dodávať zvuky s frekvenciou až
5 Hz[D11],[D12],[D34],[D128]. Hoci sa zatiaľ neuskutočnili žiadne štúdie tohto typu, táto for‑
ma sonopunktúry môže mať veľký terapeutický potenciál na podporu širokej škály
chorôb, z ktorých niektoré boli spomenuté v tejto časti, vrátane chronického zápalu.
Zvuková stimulácia blúdivého nervu by sa dosiahla sínusovými tónmi, generovaný‑
mi generátorom audio signálu a privádzanými do slúchadiel cez vhodný audio zosil‑
ňovač so schopnosťou zvládnuť veľmi nízke frekvencie. Špeciálne pripravená hudba
by však mohla byť nasadená aj terapeuticky, to znamená hudba, ku ktorej by sa mohli
pridať veľmi nízke frekvencie identifikované v štúdiách tVNS, buď vložené do na‑
hrávky, alebo pridané samostatne do vstupu zosilňovača z generátora elektronického
signálu. V takomto scenári by si pacient mohol vychutnať mnohé zdravotné výhody
počúvania hudby, ktoré boli spomenuté vyššie v tejto kapitole, zatiaľ čo blúdivý nerv
by bol vibračne stimulovaný sonopunkčnými frekvenciami pod rozsahom sluchu,
čím by sa pridali ďalšie zdravotné výhody, napríklad zníženie chronického zápalu.
Pred diskusiou o vokálnej stimulácii blúdivého nervu osobitne spomenie‑
me prácu francúzskeho otolaryngológa Alfreda A. Tomatisa (nar. 1920, zom. 2001).
Dr. Tomatis získal doktorát z medicíny na Parížskej lekárskej fakulte a sformuloval
teóriu, že mnohé problémy s hlasivkami sú v skutočnosti problémy so sluchom, na zá‑
klade konceptu, že hlas nedokáže vyprodukovať to, čo ucho nepočuje, dnes označovanej
ako „Tomatisov efekt“.
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Tomatis vyvinul „Elektronické ucho“, zariadenie, ktoré využíva kostné ve‑
denie a zvukové filtre na zlepšenie svalového tonusu v strednom uchu, aby senzibi‑
lizoval poslucháča na chýbajúce frekvencie, najmä vo vysokých registroch. Ucho sa
začína formovať niekoľko dní po počatí a je plne vyvinuté vo štvrtom mesiaci teho‑
tenstva. Tomatis vyslovil teóriu, že informácie prichádzajúce z ucha plodu stimulu‑
jú a riadia vývoj mozgu. Veril, že množstvo problémov so sluchovou komunikáciou
začína v tehotenstve, keď plod nereaguje správne na hlas matky. U detí s PAS veril, že
jeho elektronické ušné zariadenie simulovalo zvuk matkinho hlasu, ktorý je počuť
v maternici, čo viedlo dieťa k tomu, aby postupne prijalo a reagovalo na jej skutočný
nefiltrovaný hlas. Uviedol, že táto metóda často priniesla prekvapivé výsledky, keď
deti plakali od radosti, keď prvýkrát spoznali hlas svojej matky. Napísal: „Práve tento
[blúdivý] nerv pomáha spevákovi vedome znovu objaviť správny rytmus dýchania,
ako aj srdcové a viscerálne rytmy, aby sa vytvorila synergia medzi touto vnútornou
sieťou a hrtanom… Rovnako dôležité je zvládnuť plynulé a správne verbálne toky
reči… Spev je bezpochyby jedným z najlepších spôsobov, ako sa oslobodiť od bremena
parasympatických alebo neurologických nerovnováh.“[D145]

D.21

Vokálna stimulácia blúdivého nervu
Posledné v tejto časti, laryngeálne spojenie s blúdivým nervom vyjadru‑

je a priamo ovplyvňuje vnútorné viscerálne stavy prostredníctvom hlasu. V článku
Stalking the calm buzz: how the polyvagal theory links stage presence, mammalian evolution, and the root of the vocal nerve (Sledovanie pokojného bzučania: ako polyvagálna
teória spája prítomnosť javiska, evolúciu cicavcov a koreň hlasového nervu)[D23] Joanna
Cazden hovorí o „polyvagálnej teórii“ Stephena W. Porgesa, ktorá zdôrazňuje fonáciu,
dýchanie a sluch. Porgesov výskum naznačuje, že hlas je silne ovplyvnený neurore‑
guláciou, ktorá je základom našej schopnosti komunikovať, a pretože blúdivý nerv
riadi náš emocionálny stav aj činnosť našich laryngeálnych svalov, naše viscerálne
stavy priamo ovplyvňujú a sú vyjadrené prostredníctvom hlasu.
Úplné pochopenie autonómneho blúdivého nervu, jeho vplyvu na správa‑
nie a jeho dôsledkov pre hlasový výkon si vyžaduje rozlíšenie medzi neurofyziolo‑
gickými aspektmi dvoch hlavných podvetví autonómneho systému, sympatikom
a parasympatikom[D23]. Tieto dva aspekty autonómneho nervového systému možno
považovať za sympatický urýchľovač a parasympatický zlom, poskytujúci obojsmer‑
nú nervovú komunikáciu medzi našimi orgánmi a mozgovým kmeňom[D133]. Niekoľ‑
ko nervových dráh v mozgu môže vysielať sympatické signály na stimuláciu rých‑
lejšieho srdcového tepu, ale iba blúdivý nerv vysiela spomaľovací signál dosiahnutý
počas výdychu: srdce bije o niečo rýchlejšie, keď sa nadýchneme a pomalšie pri vý‑
dychu[D111]. Tento účinok sa nazýva respiračná sínusová arytmia (RSA), čo je miera va‑
gálneho tonusu. Sluchový nerv (CN VIII), ktorý prenáša zvukové signály z uší do moz‑
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gu, dostáva blízke presluchy z myelinizovaného blúdivého nervu. Porges spomína, že
hlas je silným spúšťačom fyziologických stavov druhých a že emocionálna prozódia
je počuteľným znakom autonómneho stavu, ktorý rozpoznáva mozog poslucháča.
Keďže laryngeálne nervy sa vetvia priamo z blúdivého nervu, hlas prostredníctvom
zvuku prenáša našu vnútornú odolnosť a expresívny viscerálny stav na ostatných[D23].
V štúdii Music Structure Determines Heart Rate Variability of Singers (Hudobná štruktúra určuje variabilitu srdcovej frekvencie spevákov)[D152] sa navrhuje, že spev
možno považovať za spustenie činnosti vagálnej pumpy: spev vytvára pomalé, pra‑
videlné a hlboké dýchanie, ktoré následne spúšťa RSA, čo spôsobuje pulzujúcu vagál‑
nu aktivitu. Okrem toho, ako je uvedené v časti Active and passive sonic stimulation of
the nasal cavities and lungs (Aktívna a pasívna zvuková stimulácia nosových dutín a pľúc),
spievanie a hmkanie stimuluje produkciu oxidu dusnatého v nosových dutinách
a pľúcach s mnohými súvisiacimi zdravotnými výhodami.
Dramatik John Guare povedal, že „účelom umenia je cvičiť svaly duše, aby
sme boli pripravení, keď prídu výzvy života“. Porgesova polyvagálna teória nazna‑
čuje, že tieto „svaly duše“ možno nájsť v malej oblasti mozgového kmeňa, kde jediná
myelinizovaná dráha ovplyvňuje pozoruhodný blúdivý nerv[D23].

D.22

Vibračná medicína: budúcnosť
Vyobrazenie terapeutickej postele budúcnosti v televíznom seriáli „Star

Trek“ inšpirovalo predstavivosť miliónov divákov k tomu, čo je možné v dvadsia‑
tom treťom storočí. Napriek tomu aj teraz lekárska fyzika 21. storočia začína vyvíjať
neinvazívne diagnostické lôžko schopné indikovať astmu, sepsu a dokonca niekoľ‑
ko typov rakoviny monitorovaním vydychovaných plynov a zlúčenín od pacientov.
Technológia, ktorá to umožňuje, je hmotnostný spektrometer, rovnaký typ prístroja
na palube roveru NASA Perseverance na Marse, ktorý hľadá známky života. Medzi
ďalšie nástroje, ktoré môžu byť integrované do tohto budúceho lôžka, patria termál‑
ne a hyperspektrálne snímače, ktoré budú sledovať teplotu a farbu pokožky na sledo‑
vanie metabolizmu pacienta, zatiaľ čo ultrazvukové senzory budú neinvazívne me‑
rať prietok krvi a okysličenie na analýzu činnosti srdca a krvného obehu v reálnom
čase[D148].
Mozgovú aktivitu je možné teraz merať aj bez pripájania elektród na pokož‑
ku hlavy pacienta pomocou magnetometra supravodivého kvantového interferenč‑
ného zariadenia (orig. Superconducting quantum interference device – SQUID), ktorý
umožňuje diaľkovo monitorovať neurologické stavy. Vzdialenosť medzi lebkou a mag‑
netometrom je v súčasnosti zvyčajne 2 cm, ale budúce vylepšenia citlivosti môžu
umožniť zabudovanie magnetometra do konštrukcie postele, čím sa získajú EEG úda‑
je na obrazovkách čela postele. Takéto výkonné diagnostické pomôcky vyzerajú ako
sci‑fi, no stávajú sa realitou.
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Tiež zrkadlenie Star Treku, technológia aktívneho liečenia by mohla byť
zabudovaná do nemocničných postelí budúcnosti. Napríklad, ako to zdôraznila táto
kapitola, riadenie chronickej bolesti bez použitia analgetík je už možné pomocou
zvukových vibrácií aplikovaných na špecifické časti tela, ktoré možno dosiahnuť, keď
pacient leží na chrbte. Komerčné vibroakustické lôžka boli vyvinuté niekoľkými vý‑
robcami[D4],[D45],[D153] a ich použitie v klinickom prostredí bude pravdepodobne hrať čo‑
raz dôležitejšiu úlohu v nemocniciach budúcnosti.
Okrem riadenia bolesti by celotelové vibrácie u pacientov ležiacich na chrb‑
te mohli výrazne zvýšiť hladinu kyslíka v krvi, ako ukázali predbežné štúdie autora,
a tým podporiť liečenie mnohých chorôb. Zvuková stimulácia pľúc a nosových dutín
pacienta by tiež zvýšila hladinu oxidu dusnatého, čím by podporila vazodilatáciu,
znížila krvný tlak a poskytla mnoho ďalších zdravotných výhod.
Hudba dodávaná každému pacientovi prostredníctvom ultrazvukových re‑
produktorov by pomohla zlepšiť jeho náladu a tým aj hladiny dopamínu, čo by po‑
skytlo užitočné posilnenie imunitného systému, ktorý je rozhodujúci pre liečebné
procesy.
Jednou z najväčších výziev, ktorým čelí medicína v 21. storočí, je eradiká‑
cia rakoviny, no objav profesora Jamesa Gimzewského z UCLA v roku 2002 ponúka
zaujímavý potenciál na eradikáciu nielen rakovinových buniek, ale snáď aj akého‑
koľvek patogénu. Pomocou mikroskopu atómovej sily bol on a jeho kolega Dr. An‑
drew Pelling a tím po prvýkrát schopní počúvať zvuky buniek. Prekvapivo zistili, že
zvuky dýchania buniek ležia v počuteľnom rozsahu, keď sú zosilnené, a pomenova‑
li svoj nový prístup k bunkovej biológii „sonocytológia“, odkazujúc na „piesne“ bu‑
niek[D96],[D107]. Ramanova spektroskopia ponúka dostupnú alternatívnu metódu za‑
znamenávania skladieb rakovinových buniek, ktoré sa výrazne líšia od zdravých
buniek. V štúdii autora v spolupráci s profesorom Sungchulom Ji z Rutgers University,
zvuky rakovinových buniek a zdravých buniek, odvodené Ramanovou spektrosko‑
piou, boli zviditeľnené pomocou kymaskopického prístroja, pričom zvukové vibrácie
sa vtlačili do lekárskej vody, skôr ako odtlačok prsta na skle, čím zanechávali vizuál‑
ny podpis zvukov bunky. Typický kymaglyf (zvukový obraz) zvuku zdravej bunky
je symetrický, zatiaľ čo zvuk rakovinovej bunky je pri porovnaní skreslený. Štúdia
s názvom Imaging Cancer and Healthy Cell Sounds in Water by Cymascope, Followed
by Quantitative Analysis by Planck-Shannon Classifier (Zobrazovanie zvukov rakoviny
a zdravých buniek vo vode pomocou kymaskopu, po ktorom nasleduje kvantitatívna analýza Planck-Shannonovým klasifikátorom), bola publikovaná v časopise Water Journal
(waterjournal.org), keďže médium odhaľujúce zvukové vibrácie v prístroji kymaskop
je voda[D117].
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Obr. D.28

Kymaglyf zdravej bunky (vľavo), kymaglyf rakovinovej bunky
(vpravo)
Táto spoločná štúdia bola prvým krokom k vytvoreniu vizuálnych snímok

pre chirurga, ktorý by nosil špeciálne upravené okuliare, aby v reálnom čase videl
meniace sa zvukové vzory, keď sa Ramanova laserová sonda skenuje cez tkanivá po‑
čas operačného postupu. Najzaujímavejší aspekt tejto novej technológie však spočí‑
va v jej potenciáli na včasnú detekciu rakoviny a v konečnom dôsledku na zničenie
rakovinových buniek. Odobratím biopsie rakoviny by sa jej zvukový podpis mohol
zistiť a zosilniť a potom použiť na moduláciu ultrazvukového lúča nasmerovaného na
nádor. V takomto scenári by nádorové bunky absorbovali dostatok akustickej energie
(vlastného zvukového podpisu rakovinovej bunky), aby boli zničené. Takýto terape‑
utický postup by sa pravdepodobne uskutočnil počas série ambulantných návštev,
pri ktorých by sa percento hmoty nádoru pri každej návšteve kontrolovane zmenši‑
lo, aby sa minimalizoval toxický odpad z odumretých rakovinových buniek. Pre pa‑
cientov s leukémiou má tento princíp potenciál pre zvukové ožarovanie krvi pacienta
prostredníctvom špeciálne upraveného intraoperačného recirkulačného systému.
Ďalšia oblasť budúcej lekárskej fyziky založenej na zvuku sa týka fázy G0
bunkového cyklu, v ktorej sa systém buniek dostane do pokoja v dôsledku zmien
prostredia, napríklad vyčerpania glukózy, tepelného šoku, voľných radikálov, invá‑
zie patogénov alebo toxicity. Keď je systém buniek vo fáze G0, vytvára to v tele ne‑
rovnováhu, čo vedie k fyziologickým symptómom, ale hypoteticky môžu byť bunky
v tomto „spiacom“ stave stimulované k návratu do normálneho bunkového cyklu
ponorením do špecifických zvukových frekvencií alebo do hudby. (Pripomeňme, že
výskum profesora Jamesa Gimzewského[D96],[D107] ukázal, že zvuky vydávané bunka‑
mi sú v počuteľných frekvenčných rozsahoch, typicky sústredených okolo 1 kHz.)
Kvázi-holografická povaha zvuku a sférický priestorový tvar počuteľných zvukov,
spomenutý v úvode tejto kapitoly, sú dôvodom, prečo sa vzory Faradayových vĺn pre‑
javujú na povrchových membránach buniek, orgánov, viscerálnych fascií a vo visce‑
rálnych tekutinách. Hoci to nepatrí do rozsahu tejto kapitoly, je to tiež dôvod, prečo sú
všetky energetické informácie v rámci konkrétnej zvukovej frekvencie alebo v rámci
hudby prenášané do vnútra bunky. Tento prírodný fenomén, ktorý je známy aj ako
— 333 —

Kapitola D

„kymatické obrazce“ podľa Dr. Hansa Jennyho, ktorý vymyslel tento výraz vo význa‑
me „viditeľný zvuk“, je životne dôležitý vo vzťahu k budúcnosti vibračnej medicíny.
Integrálne membránové proteíny a primárne riasinky buniek sú vo veľmi skutočnom
zmysle masírované protiuzlovými tlakovými bodmi takýchto mikroskopických zvu‑
kových vzorov, ktoré stimulujú bunky spôsobmi, ktoré ešte neboli objavené.
Zvuk organizuje hmotu, čo je skutočnosť, ktorú možno vidieť v jednodu‑
chých experimentoch na Chladniho platni s časticami a v sofistikovanejších experi‑
mentoch s prístrojom Kymaskop, v ktorom sa kvapalná voda používa ako vtlačovacie
médium na transpozíciu zvukových periodicít na periodicity vodných vlniek[D82]. Ži‑
vot, ako ho poznáme, nemôže existovať bez tekutej vody; „štruktúrovaná voda“ alebo
voda „vylúčenej zóny“ (orig. exclusion zone – EZ) do hĺbky rozoberá profesor Gerald
H. Pollack vo svojej prelomovej knihe The Fourth Phase of Water (Štvrtá fáza vody)[D110].
Navrhuje, že EZ voda (H3O2) doslova generuje elektrinu, ktorá pomáha napájať všetky
živé tvory. Tu je spojenie, ktoré čaká na preskúmanie medzi zvukovými frekvencia‑
mi, ktoré organizujú molekuly vody, a EZ vodou, ktorá poháňa život. Profesor Pollack
zistil, že EZ voda je tvorená svetlom, najmä infračerveným svetlom, čo poskytuje po‑
tenciálne fascinujúce spojenie medzi zvukom a našou fyziológiou: neelastické zvukové kolízie vytvárajú zvukovo modulované infračervené svetlo, ktoré poháňa mechanizmus
tvorby EZ vody v bunkách, čo zase poháňa našu biológiu. Organizačný aspekt zvuku
a jeho mechanizmus budovania EZ vody už začína poskytovať pohľad na to, čo by sa
mohlo nazvať „sonobiológia“, oblasť, v ktorej sa úloha štruktúrovanej vody a zvuku
pravdepodobne stane čoraz dôležitejšou v medicíne.
Toto sú len niektoré z mnohých pokrokov v lekárskej vede, ktoré majú po‑
tenciál podporiť ľudstvo v snahe zvrátiť choroby, predĺžiť život a zlepšiť kvalitu ži‑
vota. Úloha zvuku v medicínskych modalitách každým rokom rastie pre bezliekové
terapie a pre diagnostické aplikácie a nachádza vítanú podporu medzi mnohými le‑
kármi a v nemocniciach po celom svete. Predpovedám, že zvuková terapia a hudob‑
ná medicína budú mať v budúcnosti medicíny dôležitú úlohu, ktorá si zaslúži rozvoj
a podporu.
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E.1

Úvod
Odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) je špecializá‑

cia, ktorá má svojou filozofiou najkomplexnejší prístup k pacientovi. Komplexnosť
prístupu je umožnená a vytváraná diagnosticko-terapeutickými postupmi naviaza‑
nými na tri základné úrovne starostlivosti a spolupráce. V rámci samotného odboru FBLR, kde tímovou multi-profesionálnou prácou rôznych špecialistov (lekár
FBLR, fyzioterapeut, masér, logopéd, psychológ, ergoterapeut, atď.), v rôznych oblas‑
tiach tejto špecializácie (liečebná, pracovná, psychosociálna, výchovná rehabilitácia),
sa riešia pacientove problémy (napr. po polytraume) v rámci rehabilitácie ako kom‑
plexného procesu začleňujúceho človeka do spoločnosti. Od zdravotných (telesné,
duševné) až po rodinné, pracovné, spoločenské. Pomocou rehabilitačných metodík,
zdravotných pomôcok, ale i rôznych resocializačných aktivít (chránené dielne, šport
pre osoby s dlhodobou dysabilitou, atď.). V rámci interdisciplinárneho prístupu
sa využíva úzka spolupráca so širokým spektrom medicínskych špecialistov. Naj‑
častejšie s neurológmi, ortopédmi, chirurgami, praktickými lekármi, psychiatrami,
internistami, röntgenológmi, otorinolaryngológmi, ale samozrejme i s inými. Súčas‑
ne v rámci komplexného, ale individuálneho prístupu, hlavne u pacientov s kompli‑
kovanejším zdravotným stavom sa využíva i multi-disciplinárny prístup. Spolu‑
práca so sociálnymi pracovníkmi, pedagógmi, protetikmi, IT pracovníkmi, kňazmi,
právnikmi, atď. Samozrejme v rámci zdravotnej starostlivosti využívanie týchto
úrovní prebieha súbežne a prelína sa. Jednou z podmienok zvyšovania kvality lie‑
čebného procesu je práve prehlbovanie komplexnosti rehabilitačného procesu na
všetkých úrovniach.
Špecialisti v odbore FBLR riešia nielen samotný lokálny nález, ale aj celko‑
vé telesné prepojenia, psychologické, duchovné, edukačné a sociálne aspekty. V odbo‑
re FBLR sa väčšinou snažíme liečiť človeka a nielen jeho ochorenie, práve v zmysle
spojenia re‑habilitácia – opäť robiť schopným. Našim cieľom je minimalizovať možné
limitácie pacientových aktivít v osobnom a spoločenskom živote a reštrikcie jeho par‑
ticipácie v nich. Aj preto je medzi mladými kolegami dnes v Európe a vo svete o fy‑
ziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu značný záujem.
Hoci špecializáciu fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
medzinárodne nazývanú fyzikálna a rehabilitačná medicína, možno pova‑
žovať za najstarší medicínsky odbor s veľmi bohatou históriou, filozofia, ktorú
tento odbor prezentuje, je veľmi moderná. Presadzovanie aktivácie vlastných
fyziologických mechanizmov a riadiacich programov ľudského organizmu,
predovšetkým fyzikálnymi podnetmi, pohybovou liečbou a edukáciou má nielen
terapeutické, ale hlavne preventívne pôsobenie a je blízke čoraz širšiemu spek‑
tru obyvateľstva, osobitne mladšej generácii. Minimalizácia farmakoterapeutického
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a chirurgického prístupu len na absolútne indikované stavy je fyziologická, ekologická a ekonomicky výhodná.
Špecializácia FBLR predstavuje v rôznych krajinách Európy i sveta v rám‑
ci postgraduálneho vzdelávania základný, ale i nadstavbový odbor a špecializačná
príprava trvá minimálne 4 roky. Základné informácie o odbore sú v súčasnosti pred‑
nášané väčšinou už aj študentom na lekárskych fakultách. Špecialisti v jednotlivých
štátoch sa spolčujú v národných spoločnostiach FBLR a tie sú členmi medzinárod‑
ných organizácií pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu. V Európe sú najvýznam‑
nejšie Únia európskych medicínskych špecialistov pre fyzikálnu a rehabilitačnú
medicínu (UEMS PRM) a Európska spoločnosť fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny
(ESPRM). International Society for Physical and rehabilitation Medicine (ISPRM) je
spoločnosť, ktorá celosvetovo organizuje aktivity v oblasti FBLR.
Z pohľadu v budúcnosti je dôležité sa perspektívne zamýšľať nad rozvojom
odboru FBLR a podporovaním využívania jeho metodík a ich efektivity. Okrem pri‑
rodzenej kontinuálnej inovácie už známych metód, má táto špecializácia ešte veľký
potenciál v hľadaní najväčších rezerv rozvoja v dvoch póloch svojho prístupu. Na
prvý pohľad relatívne paradoxných. Na jednej strane je to fyziologická aktivácia
známych, ale aj len hmlisto tušených možností ľudského organizmu (sila podvedo‑
mia, adaptačných mechanizmov a informácie, prvkov fylogenézy i ontogenézy). A na
druhej strane je tu prirodzený potenciál využívať obrovský, dnes ešte len ťažko pred‑
pokladaný rozvoj moderných technológií (robotických, neurotechnológií, virtuálnej
reality, atď.).

E.2

Drobnosti k histórii fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie
Všeobecne je vo svete špecializácia fyziatrie, balneológie a liečebnej reha‑

bilitácie považovaná za relatívne mladú. Opak je však pravdou. Používanie fyzikál‑
nych liečebných prostriedkov patrí k spôsobom liečby s najdlhšou tradíciou. Ľudia od
počiatku svojej existencie využívali prírodné fyzikálne podnety na ochranu vlastné‑
ho zdravia. Bolo to tak nielen u známych kultúr v staroveku (Egypťania, Gréci, Rima‑
nia, Indovia), ale dokonca už v praveku (Obr. E.1).
Významnou oblasťou, ktorá sa výrazne zapísala do celosvetovej histórie
i pozitívneho ovplyvňovania rozvoja fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny je územie
Slovenska. Jednou z príčin je široké spektrum liečivých prírodných zdrojov a priro‑
dzená, bohatá tradícia ich využívania.
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Obr. E.1

Približne 120 000 rokov pred naším letopočtom si v oblasti dnešných
Gánoviec, na východnom Slovensku, neandertálska žena ponárala
telo do termálnych minerálnych prameňov. Pôsobením tepla a uvoľňu‑
júcich sa plynov však odpadla a zahynula v nich. Minerály postupne
vyplnili jej mozgovú dutinu a v podobe travertínového odliatku moz‑
govne sa zachovali ako jedinečný svetový unikát až do súčasnosti[E37].
Slovenské územie tvorilo hranicu Rímskej ríše približne 400 rokov. Rima‑

nia tu nielenže využívali liečivé vody a bahná (Piešťany, Dudince, Tr. Teplice, atď.),
ale Marcus Aurélius, cisár a stoický filozof, tu napísal medzi rokmi 171 a 179 n. l. v po‑
vodí rieky Hron dielo „Hovory so sebou“. Rozoberá v ňom zmysel života. Okrem iné‑
ho píše: „Lekár mu prikázal jazdiť na koni, či studené kúpele, alebo chodiť naboso…“.
Všetko sú to odporúčania na zlepšenie ľudského zdravia z oblasti odboru FBLR: jazda
na koni i chôdza (pohybová liečba), chôdza naboso (tlakové a tepelné podnety na
mikrosystém nohy), studené kúpele (fyzikálna terapia) (Obr. E.2). Osobným lekárom
Marca Aurélia a jeho syna, cisára Commoda, bol Galenos. Hlavná autorita európskej
medicíny až do 16. storočia. Sám pravidelné cvičenia ako liečebný postup presadzo‑
val.

Obr. E.2

Cisár rímskej ríše Marcus Aurelius. Už v 2. stor. n. l. aj pri Hrone vedo‑
me využíval pozitívny vplyv jazdy na koni.
— 351 —

Kapitola E

Využívanie prírodných liečebných zdrojov v priebehu stredoveku a novo‑
veku k ovplyvňovaniu ľudského organizmu bolo intenzívne hlavne v tých oblastiach,
ktoré nimi disponovali. Tým sa spoluvytvárali podmienky aj na vznik odborných
spoločností z oblasti FBLR. Slovensko, ako súčasť Rakúsko-Uhorska, so svojimi lieči‑
vými klimatickými podmienkami a bohatými prírodnými liečivými zdrojmi, posky‑
tovalo takéto vynikajúce podmienky. Preto tu už od roku 1890 začala pôsobiť Balneo‑
logická spoločnosť Uhorska, jedna z najstarších na svete.
Po vzniku Česko-Slovenska 3. apríla 1920 vznikla Balneologická a klima‑
tologická spoločnosť československá ako úplne prvá odborná lekárska spoločnosť
v novom štáte. Tá sa cez Československú fyziatrickú a Československú rehabilitačnú
spoločnosť pretransformovala po vzniku Slovenskej republiky na Slovenskú spo‑
ločnosť FBLR. V jej predchodkyniach pracovali významný odborníci z rehabilitácie
z celosvetového pohľadu. Václav Vojta vypracoval reflexnú lokomóciu. Celosvetovo
najefektívnejšiu metodiku pre najmenšie deti ohrozené centrálnou koordinačnou
poruchou a detskou mozgovou obrnou. Na Slovensku sa narodil Karol Bobath. Spo‑
lu s manželkou Bertou vytvorili najpoužívanejšiu rehabilitačnú metodiku vo svete
(Bobathovský koncept). Vladimír Janda rozvinul svalový test na hodnotenie svalovej
sily. Rozpracoval teóriu o pohybových stereotypoch, o svalovej dysbalancii, o skríže‑
ných vertebrogénnych syndrómoch. Karel Lewit zaviedol postizometrickú relaxáciu
a spolu s Jandom rozvinuli a celosvetovo na medicínskej úrovni rozšírili mobilizač‑
no-manipulačné techniky. Zbojan zaviedol automobilizačnú antigravitačnú relaxáciu
(AGR), atď.
Dnes z tohto odborného zázemia vychádzajú stále nové významné osob‑
nosti a ďalšie rehabilitačné metodiky: Kolářova dynamická neuromuskulárna sta‑
bilizácia (DNS), Špringrovej akrálna koaktivačná terapia (ACT), Raševove nestabil‑
né plošiny a vibračné tyče, Smíškov SM systém, Košinovej autoreflexné prenatálne
a postnatálne polohy (APPP, AZH) atď.
Po páde železnej opony v strednej Európe v revolučnom roku 1989, boli
krajiny západnej Európy ovplyvnené systémom práce silnej rehabilitačnej školy
z Česko-Slovenska a bývalej Nemeckej demokratickej republiky. V celej Európe sa
urýchlil proces kryštalizácie odboru fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny (physical
and rehabilitation medicine – PRM) a začala sa šíriť špecializácia lekára FBLR (Ra‑
kúsko, Nemecko, Veľká Británia, atď.). Súčasne s tým i zavádzanie jeho úloh. Odborne
viesť rôznorodý rehabilitačný tím, indikovať široké spektrum terapeutických postu‑
pov a interdisciplinárne i multiprofesionálne koordinovať komplexnú starostlivosť
o pacienta. Systém dovtedy prevládajúci v krajinách západnej Európy, v ktorom často
chýbal lekár FBLR a fyzioterapeut spolupracoval priamo s kolegami z iných špeciali‑
zácií, sa ako neprofesionálny postupne opúšťa. Len lekár, ktorý sa profesionálne špe‑
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cializuje na širokú a rôznorodú problematiku FBLR, môže zabezpečiť jej dlhodobý
odborný rozvoj. Z medicínskeho pohľadu komunikuje s kolegami z iných špecializá‑
cií a fyziatricko–rehabilitačné postupy môže konzultovať s tímom fyziatricko-rehabi‑
litačného oddelenia (FRO), najčastejšie s fyzioterapeutmi.

E.3

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia je odbor, ktorý ponúka

súčasnej úzko špecializovanej, farmakologicky presýtenej, ekonomicky náročnej
a často odhumanizovanej medicíne väčšinou prirodzenejší a komplexnejší prístup,
akcentujúci podporovanie fyziologickejších postupov pre ľudský organizmus.
Komplementárnosť špecializácie FBLR je podmienená jej jednotlivými zlož‑
kami, pod/odbormi. Tie síce predstavujú na jednej strane mnohostrannosť diagnos‑
tických a terapeutických postupov, no na druhej strane ich spája jednotná filozofia
tohto odboru.
Fyziatria sa zaoberá vplyvom a využívaním fyzikálnych podnetov na ľud‑
ský organizmus. V strednej Európe a štátoch okolo Stredozemného mora, má tradí‑
ciu balneológia, venujúca sa predovšetkým pôsobeniu prírodných liečebných pro‑
striedkov a klimatologická liečba. Liečebná rehabilitácia zasa skúma a aplikuje
prostriedky liečebnej rehabilitácie v užšom zmysle slova (fyzikálna a pohybová lieč‑
ba) a tiež pracovnej, psychosociálnej i výchovnej rehabilitácie v prevencii, diag‑
nostike a liečbe chorôb.
Napĺňať takéto široké a rôznorodé ciele umožňuje len kolektívna starostli‑
vosť. Vedie a koordinuje ju lekár FBLR (rehabilitačný lekár, fyziater, balneológ). Sú‑
časťou tímu je fyzioterapeut, masér, kúpeľník, ergoterapeut a sestra. Často logopéd,
psychológ, liečebný, špeciálny i sociálny pedagóg a pod.
FBLR využíva široké spektrum liečebných podnetov. Keďže ide o rôznorodo
pôsobiace faktory, kvôli prehľadnosti ich rozdeľujeme podľa viacerých kritérií. Jed‑
notlivé vytvorené skupiny sa niekedy čiastočne prekrývajú.
Podľa spôsobu vzniku delíme fyziatricko–rehabilitačné faktory na
prírodné (slnečné žiarenie, prírodné liečivé vody, peloidy atď.) a umelo vytvorené
(zdroje elektrickej, mechanickej a inej energie).
Terapeutické postupy z pohľadu spolupráce pacienta v liečebnom
procese poznáme pasívne a aktívne. Do pasívnych prostriedkov zahŕňame predo‑
všetkým liečbu fyzikálnymi, balneologickými a klimatickými faktormi. Dynamicky sa
rozvíjajúce spektrum metodík liečebnej telesnej výchovy vytvára druhú skupinu cha‑
rakterizovanú aktívnou spoluprácou pacienta[E25],[E53],[E54]. Pasívnymi prostriedkami
môžeme aplikovať veľmi široké spektrum foriem energie. Mali by však predstavovať
predovšetkým podpornú a doplnkovú časť liečebnej rehabilitácie. Tou hlavnou by
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mala byť kinezioterapia aktívne vykonávaná pacientom. Je prirodzené, že on sám má
pravidelne a systematicky preberať zodpovednosť za svoje zdravie.
Významným špecifikom pôsobenia viacerých podnetov, ktoré metodiky
odboru FBLR využívajú je parasympatikotonické prelaďovanie vegetatívneho nervo‑
vého systému. S tým súvisí aj zmierňovanie meteorosenzitivity (citlivosti na zmeny
počasia) a negatívnych prejavov meteorotropných ochorení (ochorení negatívne re‑
agujúcich na niektoré zmeny počasia: ischemická choroba srdca, astma bronchiale,
funkčné i degeneratívne ochorenia pohybového systému, atď.).

E.3.1

Fyzikálna liečba
Podľa formy použitej energie sa fyzikálna terapia charakterizuje ako:

• mechanoterapia (masáže, ultrazvuk, nárazové vlny, prístroje vykonávajúce pa‑
sívne pohyby, trakciu, vibrácie),
• elektroterapia (elektrodiagnostika a elektroterapia, jednosmerné a striedavé
prúdy),
• fototerapia (laser, bioptron),
• termoterapia (pozitívna a negatívna, celková a lokálna),
• hydroterapia (lokálna a celková, hypotermická, izotermická a hypertermická,
polevy, prísadové kúpele, pitná liečba),
• kombinovaná terapia (ultrazvuk – elektroliečba, hydroterapia – mechanotera‑
pia, atď.)
• balneoterapia (vonkajšia a vnútorná forma, peloidy, liečivé vody a plyny),
• klimatoterapia (vnútrozemská, nadmorská výška, fotoaktinické, termické, aero‑
chemické a neurotropné pôsobenie).
Hoci fyzikálnu liečbu aplikujeme lokálne, jej pôsobenie nie je izolované len
na dané miesto, ale je komplexnejšie. Je nutné si uvedomiť, že počas a po pôsobení fy‑
ziatrických procedúr sa uplatňujú primárne i sekundárne účinky. Primárne účin‑
ky vznikajú v mieste, kde je energia aplikovaná a závisia od jej schopností prenikať
do hĺbky a ovplyvňovať tkanivá. Sekundárne účinky sú podmienené mobilizáciou
látok vzniknutých a uvoľnených v koži, podkoží i svalstve a následne ich šírením va‑
zo-neuro-humorálnymi cestami a pôsobením v celom organizme.
Pri značnej časti metodík FBLR sa tak stretávame nielen s lokálnou, ale aj
vzdialenou segmentálnou i celkovou odpoveďou organizmu. Tieto reakcie sú ria‑
dené nervovým systémom (osobitne vegetatívnym), hormonálne (prepojenie hypofý‑
za nadobličky) a metabolicky (uvoľňovanie biologicky aktívnych látok). V súčasnosti
sa zdôrazňuje aj význam celulárnych i subcelulárnych reakcií a s nimi súvisiacich
terapeuticky pôsobiacich regulačných informačných mechanizmov[E54].
Väčšina fyziatrických procedúr vytvára hyperémiu, ktorá navodzuje via‑
cero účinkov. Za základné považujeme analgetický, protizápalový, spazmolytic— 354 —
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ký, trofický a rezorpčný. K nim priraďujeme imunostimulačný, regeneračný,
baktericídny, dráždivý, sedatívny, sympatikolytický a ďalšie. Na základe vply‑
vu potom odvodzujeme i indikácie fyzikálnej liečby[E24],[E54],[E78].
Liečebný účinok fyzikálnej liečby a rôznych typov masáží je rozšírený aj
o ich pôsobenie cez reflexné vzťahy, akupunktúrne body a mikrosystémy. Tie sa na‑
chádzajú na celom ľudskom tele. Ich kontaktným ovplyvňovaním fyzikálnou tera‑
piou podmieňujeme ich lokálny, vzdialený i celkový efekt na ľudský organizmus.
Kontraindikácie aplikácie fyzikálnych procedúr závisia špecificky od ich
jednotlivých foriem. Všeobecne však za stavy, pri ktorých sa vyhýbame ich využíva‑
niu považujeme akútne zápaly, nádorové a tuberkulózne tkanivá v blízkosti
aplikácie, horúčkovité a krvácavé stavy, osteosyntetický materiál, epilepsia,
kardiostimulátor, poruchy citlivosti, lokálne otvorené rany, tromboflebitídu,
varixy, atď.

E.3.1.1

Mechanoterapia
Veľmi rôznorodú skupinu rehabilitačných metodík, ktoré využívajú pô‑

sobenie mechanickej energie predstavuje mechanoterapia. Časť týchto postupov sa
prekrýva s pasívnymi pohybmi. Zdrojom mechanickej energie pôsobiacej na pacienta
môže byť terapeut, alebo terapeutické zariadenie. Na princípe prenášania istej formy
mechanickej energie pôsobia i techniky manuálnej medicíny. Tie však väčšina auto‑
rov z didaktických dôvodov do mechanoterapie nezaraďuje.
Každá komunikácia medzi bunkami, molekulami i atómami prebieha formou vibrácií s určitou frekvenciou – zvukom. V rámci metodík FBLR môžeme
vibrácie poskytovať formou mechanoterapie: terapeutom (formou masáže) a prístro‑
jovo (ultrazvuk, prístrojové vibračné zdroje).
Okrem toho môžeme vibrácie vytvárať aj rôznymi dychovými technika‑
mi kombinovanými so spevom a cieleným preferovaním istých hlások (á‑m‑é‑n,
á‑ú‑m). Iste nebude náhoda, že vibrácie slov Ámen a Óm pri ich spievaní sú veľmi blíz‑
ke a ako svoj veľmi dôležitý duchovný prejav ich používa kresťanstvo, hinduizmus
a budhizmus. Jogínske školy zdôrazňujú aj liečivé pôsobenie zvukovej vibrácie Óm.
Mechanoterapia terapeutom zahŕňa podľa väčšiny autorov masáže. Tie
sa využívajú od staroveku až po dnes. Existuje široké množstvo typov masáží vyko‑
návaných rukami masérov. V odbore FBLR sa najčastejšie využíva klasická masáž,
reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž a rôzne typy ázijských manuálnych postu‑
pov. Masáže ovplyvňujú svalový tonus, prekrvenie kože a svalov, lymfatický obeh,
vnútorné orgány, bolesť, psychiku atď.
Prístrojová mechanoterapia obsahuje:
• ultrazvuk,
• prístrojové zdroje vibrácií, podtlaku, pretlaku, trakčného pôsobenia,
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• prístroje vykonávajúce pasívne pohyby a polohovania,
• liečbu tlakovou vlnou.
Mechanické podnety, generované pomocou prístrojov, majú veľmi rôznoro‑
dé terapeutické pôsobenie.
Ultrazvuk i jeho subakválna aplikácia, kontinuálna aj impulzná, podmie‑
ňuje mikromasáž a zahrievanie ovplyvňovanej oblasti. Jeho analgetický, disperzný,
resorpčný a hyperemický efekt urýchľuje regeneráciu tkanív. Neaplikujeme ho na
rastové zóny u mladistvých.
Vibračné stimuly podľa dĺžky a charakteristík vibrácií vytvárajú nielen
intenzívny proprioceptívny, facilitačný efekt, ale i relaxačný. Aplikujú sa na ovplyv‑
nenie svalstva celého tela, ale aj cielene na paretické svaly. Vákuové kompresívne
zariadenia využívajú striedanie podtlaku a pretlaku na aktiváciu funkcie cievneho
systému, najčastejšie pri lymfedémoch. Využívanie trakčných stolov pri bolestiach
chrbta je efektívne a opodstatnené, hoci sa z fyziatricko – rehabilitačných oddelení
vytráca.
Prístroje vykonávajúce pasívne pohyby sa najčastejšie používajú po
operáciách kolena (plastika lig. cruciatum anterior) za účelom obnovenia jeho pohyb‑
livosti. Z pohľadu rehabilitácie je dôležité obnovovanie stabilizačnej funkcie kolena
a opornej funkcie dolnej končatiny. Následne má tendenciu sa upraviť aj sama pohyb‑
livosť. Pokiaľ sa prístrojom navodené pasívne pohyby stanú zdrojom nocicepcie, cel‑
ková úprava funkcie kolena sa bude z dlhodobého pohľadu odďaľovať. Pohyblivosť sa
pritom môže relatívne upravovať.
Nárazové vlny sa najčastejšie využívajú pri liečbe bolestivých zmien na
rozhraní mäkkých tkanív a kostí (entezopatie, tendinopatie) a pri ovplyvňovaní oste‑
ogenézy. Princípom liečby je aplikácia prístrojovo generovaných pneumatických im‑
pulzov balistických vĺn s výrazným tlakovým gradientom.

E.3.1.2

Elektroliečba
Elektroliečba je oblasťou fyziatrie, v ktorej využívame pôsobenie elektric‑

kej energie. Tá môže byť aplikovaná vo forme jednosmerného, alebo striedavého
prúdu. Elektrickú energiu využívame vo FBLR k elektrodiagnostike i elektrote‑
rapii.
V rámci elektrodiagnostiky zisťujeme dráždivosť nervovosvalového sys‑
tému a následne ju môžeme využívať pri jeho elektrostimulácii (I/t krivka, biofeed
back).
Omnoho častejšie využívame liečebné, predovšetkým analgetické pôsobe‑
nie elektrického prúdu a elektromagnetických polí. Elektroterapiu podľa formy jej
aplikácie rozdeľujeme na kontaktnú a bezkontaktnú. Pri kontaktnej elektroliečbe je
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liečený segment súčasťou elektrického obvodu. Pri bezkontaktnej ovplyvňuje ošetro‑
vanú oblasť okolité elektromagnetické pole.
Kontaktná elektroliečba zahŕňa:
• jednosmerný elektrický prúd. Ten podporuje dlhodobejšie metabolizmus
ovplyvňovaných tkanív. Ako galvanizáciu to môžeme využiť napr. k podpo‑
re vstrebávania hematómov. Končatinový štvorkomorový galvanický kúpeľ
(hydrogalvan) umožňuje hĺbkovú celotelovú galvanizáciu použitím vodných
elektród. Je vhodný aj na ovplyvňovanie vegetatívneho nervového systému pri
vazoneurózach, syndróme nepokojných nôh a kŕčoch. Jednosmerný elektrický
prúd sa obmedzene používa aj pri aplikácii liekov do cielenej oblasti vo forme
ionoforézy,
• nízkofrekvenčný prúd do frekvencie 1 000 Hz, kam patria diadynamické,
Träbertove a Leducove prúdy, TENS atď.,
• strednofrekvenčné prúdy do 100 000 kHz, zahŕňajúce interferenčné prúdy,
• elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu využívajúce pravouhlé impulzy do
1 000 ms na dráždenie svalových vlákien.
Bezkontaktná elektroliečba pokrýva:
• vysokofrekvenčné prúdy s frekvenciou nad 100 kHz. V liečebnej aplikácii sa
využívajú frekvencie od 1 MHz do 2,5 GHz. Radíme sem krátkovlnnú, mikro‑
vlnnú, ultrakrátkovlnú diatermiu. Nepotrebujú priamy kontakt elektród s po‑
vrchom tela. Keďže tieto prúdy prenikajú do hĺbky, využíva sa hlavne ich tepel‑
ný a hyperemický efekt. Aj na vnútorné orgány.
• magnetoterapiu využívajúcu pôsobenie magnetického poľa prechádzajúceho
celým organizmom. Pole môže byť statické, alebo striedavé (nízko alebo vyso‑
kofrekvenčné). Biologicky najúčinnejšie sa javí nízkofrekvenčné, s frekvenciou
do 100 Hz. Špecifiká magnetoterapie využívame pri jej aplikácií aj u pacientov
s polyneuropatiami, s osteosyntetickým materiálom, s vredmi predkolenia pri
ischemickej chorobe dolných končatín, na podporu osteogenézy,
• dištančnú elektroterapiu. Produkuje bezkontaktne rôzne formy elektrických
prúdov klasickej kontaktnej elektroterapie prostredníctvom veľmi slabých
magnetických polí.

E.3.1.3

Fototerapia
Svetloliečba využíva liečebný účinok nielen viditeľného svetla (400 –

760 nm), ale aj ultrafialového (UV 100 – 350 nm) i infračerveného (IR 750 –
1 000 nm) žiarenia. Aplikácia elektromagnetického žiarenia z týchto troch oblastí
využíva fotochemické a biostimulačné účinky energie fotónov. Tradične sa vyu‑
žíval antirachitický, baktericídny a erytémovo-pigmentačný efekt UV žiarenia. Dnes
sa ako monoterapia na FRO neaplikuje. Obdobne svetloliečba slnečným svetlo sa vy‑
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konáva už len v rámci klimatoterapie. Ani prehrievanie infračerveným žiarením
(solux) nie je už na FRO časté. V súčasnosti využívame zo svetloliečby predovšetkým
pôsobenie lineárneho polarizovaného svetla. Hovoríme o ňom vtedy, ak svetelný
lúč kmitá iba v jednej rovine a nie všetkými smermi. Tým získava schopnosť hlbšie
prenikať do tkaniva. Polarizované svetlo má predovšetkým analgetický, protizápalo‑
vý, antiedematózny, imunostimulačný a biostimulačný efekt. Najčastejšie sa využíva
pri ovplyvňovaní hojenia rán, dekubitov, bolestivých mäkkých tkanív. Polarizované
svetlo aplikujeme laserovými prístrojmi a rôznymi typmi biolámp.
Svetlo generované laserom je súčasne monochromatické (jednofarebné, má
jedinú vlnovú dĺžku) a koherentné (ak je monochromatické vlnenie časovo oriento‑
vané tak, že fáza všetkých vĺn je zhodná). Vo FBLR využívame lasery nízkovýkonné
(biostimulačné, výkon 1 – 500 mW, trieda IIIb) a vysokovýkonné (akcentovaný anal‑
getický efekt, 500 mW – 12 W, vlnová dĺžka 1 064 nm, s prienikom až do 12 cm, trie‑
da IV). V poslednom období dynamický vývoj v oblasti svetloliečby priniesol nové
triedy vysokovýkonných laserov MLS (multiwave locked system). Umožňujú využí‑
vanie kombinácie nízkej a vysokej energie laserového lúča prostredníctvom kvali‑
tatívne nového impulzu, založeného na kombinácii a synchronizácii dvoch emisií
laserového lúča. Jedného s vysokým a druhého s nízkym výkonom. Synchronizujú
protizápalový a analgetický efekt. Sú plne robotické, viacvlnové a pôsobia na veľkú
plochu. V súčasnosti sa využívajú aj u pacientov s bronchopneumóniami pri ochore‑
ní COVID‑19 a postcovidovým syndrómom. Laser sa aplikuje v samostatnej tmavej
miestnosti s ochrannými okuliarmi pre pacienta i terapeuta.
Biolampy predstavujú rovnako ako laser zdroj lineárneho polarizovaného
svetla, avšak nekoherentného a polychromatického, vo vlnových dĺžkach od 480 do
3 400 nm, bez obsahu UV svetla. Ide o svetlo s nízkou intenzitou (2,4 J/cm²/min), ktoré
môžeme aplikovať aj na väčšiu plochu, 2 – 3 × denne, dlhodobo.

E.3.1.4

Termoterapia
Termoterapia je časť fyzikálnej liečby, pri ktorej teplo do organizmu privá‑

dzame, alebo odvádzame. Podľa toho ju delíme na negatívnu, pri ktorej zo živého
organizmu odoberáme tepelnú energiu, a pozitívnu, pri ktorej ju dodávame. Forma
aplikácie pri oboch môže byť celková (na celý organizmus) a lokálna (na liečené
miesto). Teploliečba je úzko prepojená aj s hydroterapiou, hoci využívame i iné zdroje
tepelných podnetov.
Pri liečebných procedúrach využívame prevod tepla kondukciou – vede‑
ním (zábaly, obklady, termofory), konvekciou – prúdením (celkové a čiastočné kúpe‑
le) a konvekciou s radiáciou – žiarením (teplovzdušné a parné kúpele). Pri ochladzo‑
vaní organizmu, alebo jeho časti využívame i evaporáciu – vyparovanie[E54].
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Chlad sa používa hlavne pri lokálnej aplikácii (ľadové a kryogélové vrecúš‑
ka, obklady, chladiace spreje), najčastejšie kvôli analgetickému, prípadne protizápa‑
lovému pôsobeniu. Celková hypotermia sa aplikuje v kryokomore 1 – 4 minúty do
‒175 °C. Stimuluje systém hypofýza – nadobličky a má antiflogistický a analgetický
efekt. Pri opakovanom, dlhodobejšom využívaní pôsobí aj myorelaxačne a hlavne
imunostimulačne.
Celková hypertermia sa aplikuje formou celkového peloidného zábalu ale‑
bo kúpeľa (vodného, peloidného, horúcovzdušného). Podmieňuje hlavne hyperémiu,
myorelaxáciu a pôsobí sedatívne. Lokálna termoterapia sa pacientom podáva najčas‑
tejšie na chrbát a ruky vo forme parafínových a peloidných zábalov, obkladov, alebo
ich rôznych kombinácií (limoplast). Pôsobí myorelaxačne a analgeticky.
Striedanie hyper a hypotermických podnetov (rôzne typy saunovania) vy‑
užívame k vylaďovaniu vegetatívneho nervového systému a prelaďovaniu smerom
k parasympatikotónii, otužovaniu, podpore imunitného systému i psychiky.

E.3.1.5

Vodoliečba
Vodoliečba komplexne využíva rôznorodé pôsobiace faktory vodného pro‑

stredia: tepelné (hypotermické, izotermické, hypertermické), tlakové (antigravitač‑
né, hydrostatické), mechanické (vírivka, podvodná masáž) a chemické pôsobenie
rôznych prísad (oxid uhličitý, síra, jód, mentol atď.). Väčšinu týchto mechanizmov
môžeme veľmi výhodne využiť pri liečbe pohybového systému v poúrazovom a po‑
operačnom období pre ich trofické, analgetické, antiedematózne, myorelaxačné a iné
pôsobenie pri ovplyvňovaní lokálneho nálezu, alebo celého organizmu (vylaďovaniu
vegetatívneho nervového systému, podpore imunitného systému, psychiky), pričom
i vzájomný vplyv pôsobiacich faktorov sa potencuje a sumuje.
Vodoliečebné pôsobenie najčastejšie využívame v kombináciou s akcen‑
tujúcim tepelným podnetom. Či už lokálne (šlapacie kúpele), alebo celkovo (škót‑
ske streky, parné streky, celkový kúpeľ, sprchy, atď.). Predovšetkým v rámci kúpeľnej
liečby.

E.3.1.6

Kombinovaná terapia
Prirodzenou snahou dosiahnuť čo najväčší efekt liečby kombináciou pôso-

benia rôznych foriem fyzikálnej terapie a ich vzájomnou sumáciou i potenciova‑
ním sa vyformovala kombinovaná terapia. Hoci si to často neuvedomujeme, je značne
rozšírená.
Na FRO sa už dlhšie stretávame s kombináciou elektroliečby a mechanote‑
rapie. Tradíciu má kombinácia DDP (dnes i TENS) s ultrazvukom pri zmierňovaní bo‑
lesti mäkkých častí. Elektrický prúd sa v súčasnosti aplikuje najčastejšie prostredníc‑
tvom masážne pôsobiacich vákuových elektród.
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Kombinácia hydroterapie s mechanoterapiou (vírivé kúpele, subakválna
masáž) a hydroterapie s elektroterapiou jednosmerným prúdom (končatinový gal‑
vanický kúpeľ, elektroliečebná vaňa) sa využíva predovšetkým v kúpeľných zaria‑
deniach. Mechanoterapia sa kombinuje aj formou rázovej vlny v spoločnej aplikácii
s diatermiou pri širokom spektre ochorení muskulosketetálneho systému (entezopa‑
tie, distorzie, kapsulitídy, lumbalgie, atď.), pričom sa súčasne môžu transdermálne
podávať aj rôzne účinné farmakologické prípravky. Terapeutický potenciál má intra‑
artikulárna aplikácia chondroprotektívnych látok (kyselina hyalurónová, vitamín C
a ozón), ktorú možno podať formou kombinovanej terapie (nízkofrekvenčná stimulá‑
cia – elektroporácia, diatermia, laser). Svetloliečba sa vo forme UV žiarenia kombi‑
nuje s prísadovými kúpeľmi (soľný roztok) pri liečbe kožných a kĺbových ochorení
(psoriáza). Infračervené žiarenie sa s distančnou elektroliečbou využíva na lokálnu
hyperémiu a hypertermiu organizmu. Kombináciu fyzikálnych podnetov (svetel‑
ných, zvukových, čuchových) pri liečbe širokého spektra diagnóz využíva aj metóda
Snoezelen.

E.3.2

Balneológia
Tradícia kúpeľnej liečby a pohľady na ňu v rámci Európy i sveta sú znač‑

ne rôznorodé. Súvisí to s klimatickými podmienkami a dostupnosťou prírodných
liečivých zdrojov, ktoré podmieňujú existenciu kúpeľných zariadení. Stredomorské
prostredie a bohaté prírodné liečivé zdroje, predovšetkým strednej Európy, predsta‑
vujú vhodné možnosti na rozvíjanie kúpeľnej liečby. Napríklad Slovensko s plochou
49 000 km² má evidovaných približne 1 800 zdrojov minerálnych a termálnych vôd,
z ktorých má 95 označenie prírodná liečivá voda a 40 je špecifikovaných ako prírod‑
ná minerálna voda vhodná na plnenie do obalov. Na relatívne malom území dispo‑
nuje s takmer všetkými druhmi prírodných liečivých vôd, využívaných na balne‑
oterapiu. Vo svete sa nestretávame s podobnými prírodnými podmienkami na tak
malom území. Naopak, mnohé vyspelé krajiny Európy (severské krajiny, Benelux,
Veľká Británia atď.) i USA si výraznejšiu kúpeľnú tradíciu nevybudovali, napriek
omnoho väčšiemu územiu, keďže nato väčšinou nemajú dostatočne vhodné prírodné
podmienky. A aj preto si nevytvorili, ani s tým súvisiace, odborné zázemie.
Kúpeľnú liečba poskytuje možnosť komplementárnej a efektívnej formy
ovplyvňovania fyziologických i patologických pochodov ľudského organizmu. Mali
by sme ju preto vo svete chrániť a rozvíjať. Komplexné pôsobenie kúpeľnej terapie je
umožnené pôsobením samotných chemických a fyzikálnych vlastností prírodných
liečivých zdrojov, ale aj hedonizačným pôsobením celého kúpeľného prostredia. Pri
kúpeľnej liečbe v súčasnosti je štandardom využívanie všetkých uznaných metodík
fyziatrie a rehabilitačnej medicíny, dietoterapie, edukácie, psychoterapie, atď. Počas
kúpeľnej liečby pacient tiež nemusí dochádzať opakovane na procedúry z domu. Pri‑
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tom práve komplikované cestovanie, hlavne u algických osôb, často zhoršuje ich stav
a oslabuje pôsobenie ambulantnej terapie na FRO.
Okrem klasických kúpeľných zariadení v kúpeľných miestach, ktorých je
v Európe skoro 1 300, pôsobia aj pracoviská nemocničného typu, ktoré ako pridanú
hodnotu poskytujú aj balneoterapiu a celú infraštruktúru kúpeľného miesta. Oba
typy takýchto zdravotníckych zariadení sa môžu špecializovať okrem cieleného
ovplyvňovania vybraných systémov ľudského organizmu (respiračný, tráviaci, atď.)
aj na isté vekové skupiny (detská rehabilitácia).
Správne a včas indikovaná kúpeľná liečba u pacientov s neurologickými
(lézie centrálneho a periférneho motoneurónu), ortopedicko-traumatologickými, kar‑
diovaskulárnymi, respiračnými, gastroenterologickými, metabolicko-endokrinolo‑
gickými, gynekologickými, urologickými, imunologickými, dermatologickými i psy‑
chiatrickými diagnózami má obrovský potenciál zlepšiť pacientov stav. Z pohľadu
samotnej diagnózy i celkového stavu.
Podľa tradície rôznych krajín, zohľadňujúc predovšetkým zdravotný stav
pacienta, zdravotná poisťovňa môže uhrádzať všetky výdavky na kúpeľnú liečbu, ale‑
bo hradí pacientovi len liečebné procedúry.

E.3.2.1

Klimatoterapia
Klimatoterapia je liečebná metóda využívajúca priaznivý vplyv špecific‑

kých klimatických podmienok na liečbu a prevenciu rôznych ochorení. V klimatote‑
rapii využívame faktory fotoaktinické, termické, aerochemické, neurotropné, ktoré
hodnotíme z dlhodobého monitoringu meteorologických dát, čistoty ovzdušia, kon‑
centrácie ozónu, aniónov, hodnotenia biotopu v mieste, kde zotrváva pacient/klient
niekoľko týždňov.
Prirodzená klimatoterapia využíva priaznivé vplyvy podnebia danej
lokality na ľudský organizmus v klimatických kúpeľoch.
Z terapeutického pohľadu potom klimatické podmienky vhodné na liečenie
rozdeľujeme na dráždivú, mierne dráždivú, či šetriacu klímu. V súčasnosti sa na te‑
rapiu niektorých ochorení a ovplyvňovanie ich príčin cielene využíva aj umelo vy‑
tvorená klíma, ktorú si podľa potrieb môžeme vytvoriť v špeciálnych zariadeniach
(klimatických komorách). V Európe je v súčasnosti na klimatoterapiu využívaná pre‑
dovšetkým prímorská, horská a vysokohorská klíma.
Prímorské klimatické podmienky, špecifický morský aerosol vhodný na in‑
haláciu a kúpeľ v slanej vode vytvárajú základné podmienky pre poskytovanie tzv.
talasoterapie. Globálne otepľovanie spôsobuje, že v Európe v súčasnosti najlepšie lie‑
čebné kúpele využívajúce talasoterapiu postupne prechádzajú z južných do severnej‑
ších oblastí (Holandsko, Poľsko, Nemecko, pobaltské republiky).
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Vnútrozemské mierne klimatické pásma podľa nadmorskej výšky roz‑
deľujeme na nížinné do 400 m nad morom s miernou klímou, podhorské do 800 m
nad morom so stredne dráždivou klímou, stredohorské do 1 200 m, vysokohorské nad
1 200 m a veľhorské nad 2 500 m so silno dráždivou klímou. Liečebne sa formou speleoterapie využívajú aj prírodné klimatické podmienky jaskýň a banských priestorov.
Komplexné pôsobenie klimatoterapie najčastejšie cielene využívame pri
liečbe respiračných, imunoalergických a kožných ochorení.

E.3.2.2

Balneoterapia
Balneoterapia má v Európe dlhodobú tradíciu, minimálne od staroveku.

Predstavuje liečbu prírodnými liečivými zdrojmi. Sú to také látky, ktoré vznik‑
li geologickými pochodmi a na základe svojich fyzikálnych a chemických vlastností
majú liečivý účinok. Radíme k nim liečivé peloidy, liečivé vody a plyny. V mieste ich
výskytu následne vznikali kúpeľné miesta a zariadenia, ktoré umožňovali ich využí‑
vanie[E93]. Komplexne pôzitívne pôsobia na fyzické i psychické funkcie pacienta a jeho
resocializáciu.
Peloidy sú organické a anorganické látky, ktoré vznikli v prírode geologic‑
kými pochodmi a ktoré sa rozdrobené v zmesi s vodou využívajú v balneoterapii na
zábaly, obklady, či kúpele. Medzi peloidy patria rašeliny (organické látky vznikajú‑
ce rozkladom rastlín), slatiny (organické aj anorganické látky) a rôzne bahná (bahná
vznikajúce v oblasti termálnych a minerálnych prameňov, morské bahná, bahná
z rozdrtených hornín a mnohé iné).
Liečivé vody predstavujú veľmi široké spektrum podľa obsahu chemic‑
kých látok a fyzikálnych vlastností. Delíme ich podľa teploty, pH, osmotického tlaku,
prevládajúcich iónových zložiek, obsahu rozpustených plynov, celkovej mineralizá‑
cie, atď. Liečivá voda je taká prírodná voda, ktorá na základe chemického zloženia
a fyzikálnych vlastností má preukázateľný liečivý účinok. Aplikujú sa vo forme pitných kúr, kúpelov a inhalácií. Za minerálnu vodu sa podľa prírodovedeckej definície po‑
važuje len tá, ktorá obsahuje v 1 litri vody viac ako 1 gram rozpustných pevných lá‑
tok, alebo 1 g rozpustného CO2 . Táto definícia sa však balneológii neuplatňuje.
Z pohľadu obsahu rozpustených plynov sú najčastejšie vody uhličité (CO2)
využívajú sa najmä v liečbe kardiovaskulárnych ochorení, sírne (obsah sulfánu,
v minulosti označenie sirovodík) využívajú sa najmä v liečbe ochorení pohybového
aparátu pre hyperemizačný, analgetický, protizápalový spazmolytický a trofický úči‑
nok a vody radónové (plyn radón žiarenie α), ktoré sa v liečbe využívajú najmä v Ra‑
kúsku, Čechách a Nemecku.
Z plynov sa v SR využíva aj prírodný oxid uhličitý (v ostatnom čase viac
technický z tlakových fliaš aj mimo kúpeľných zariadení) vo forme suchých uhliči‑
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tých kúpeľov a k podkožnej aplikácii. Prírodné liečivé vody využívame v balneotera‑
pii aj na inhaláciu aerosolov z hydrogénuhličitých vápenatých vôd a soľaniek.
Formy aplikácie balneoterapie peloidmi, minerálnymi vodami a plynmi
sú:
• vonkajšia (čiastočné a celkové kúpele),
• vnútorná (pitná liečba, inhalácie, výplachy, insuflácie).
Okrem ochorení pohybového systému využívame tieto formy aplikácie
balneoterapie aj pri kardiovaskulárnych, pneumoftizeologických, gastroenterologic‑
kých, močovopohlavných, dermatologických, psychických, metabolických a imunolo‑
gických.

E.3.3

Liečebná rehabilitácia, liečebná telesná výchova
V rámci liečebnej rehabilitácie má dominantné postavenie liečebná telesná

výchova (LTV). Liečebná telesná výchova zahŕňa a využíva cvičenia pod odborným
dohľadom, vedúce k liečebným cieľom. Podporuje rozvoj oslabených funkcií ľudské‑
ho organizmu a minimalizuje prejavy pohybovej nečinnosti (zhoršenie pohybových
schopností, ortostatické kolapsy, fyzické i psychické zmeny atď.). Z pohľadu liečebnej
rehabilitácie je LTV najdôležitejšia forma liečby a v súčasnosti sa aj najdynamic‑
kejšie rozvíja. Dnes pre ňu využívame aj termín kinezioterapia.
Cvičenia podľa spoluúčasti pacienta na ich vykonávaní delíme na pasívne,
aktívne asistované a aktívne.
Pasívne pohyby vykonávame bez aktívnej účasti pacienta. Zabezpečujú
sa pomaly terapeutom a prístrojom. Pasívne pohyby, niektorými časťami svojho tela,
môže vykonávať i časť pacientov. Nesmú byť zdrojom bolesti. Vyžívame ich u pacien‑
tov s poruchou vedomia, v prvých pooperačných dňoch, pri plegických stavoch, pri
vzniknutých kontraktúrach a pri vyhýbaní sa vzniku zvýšeného svalového napätia
aktívnym pohybom. Pasívne pohyby zlepšujú proprioceptívnu aferenciu, trofiku,
lymfatický a krvný obeh. Udržujú rozsah pohyblivosti a zabraňujú vzniku kontrak‑
túr a deformít.
K pasívnym pohybom zaraďujeme aj polohovanie, trakciu, extenziu,
manipuláciu, mobilizáciu. Z pohľadu komplexnosti terapie však samotný mani‑
pulačný výkon na kĺbovom segmente predstavuje len čiastočné riešenie. Pohybový
systém treba ovplyvňovať holistickejšie: svalovú dysbalanciu, opornú a stabilizačnú
funkciu, pohybové stereotypy atď. A to je doménou FBLR.
Postupy vykonávané prístrojmi zaraďuje väčšina autorov do mechanotera‑
pie. Tá patrí pod fyzikálnu liečbu.
Polohovanie pacientov je veľmi dôležitá zložka komplexnej starostlivosti.
Jeho cieľom je prevencia pneumónie, dekubitov, kontraktúr, kĺbových deformít atď.
Polohovanie môžeme rozdeliť na antidekubitárne, funkčné a v špeciálnych polohách.
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Antidekubitárne polohovanie realizujeme u pacientov s poruchou vedomia,
alebo ležiacich vo vynútenej polohe, alebo s bolesťami zhoršujúcimi sa pohybom. Me‑
níme ho každé dve hodiny do polôh na chrbte, boku a šikmo v 30° a 135° (na polob‑
ruchu s podloženým hrudníkom a hlavou). Obozretní sme hlavne u febrilných i nad‑
merne sa potiacich pacientov, v letných mesiacoch, v miestnostiach bez klimatizácie.
Funkčné polohovanie vykonávame s pacientmi s porušenou nervovou regu‑
láciou, alebo v dlhodobom bezvedomí, u ktorých hrozí poškodenie funkcie končatiny.
Končatinu polohujeme tak, aby sa fungujúce svalové skupiny, ktoré nemajú protivá‑
hu svojich antagonistov, neskracovali a nepodmienili vznik kontraktúr.
Polohovanie v špeciálnych polohách využívame pri stavoch, pri ktorých
chceme dosiahnuť istý cieľ. Poloha s vyvýšeným trupom odľahčuje krvný obeh a dý‑
chanie, čím predchádzame vzniku pneumónií. V polohe s vyvýšenými dolnými
končatinami zlepšujeme prúdenie krvi k srdcu. Môžeme tak znížiť opuch nôh a prav‑
depodobnosť trombózy. Poloha na ochrnutej strane môže zlepšovať jej vnímanie atď.
Pasívny pohyb vytvárame aj pri manipulačných technikách ako kĺbovú
vôľu. Manuálne mobilizačné techniky (repetitívne pruženie, mäkké techniky, ruč‑
né trakcie, postizometrická relaxácia) rôznych škôl (manuálna medicína, osteopatia,
chiropraxia) ovplyvňujú predovšetkým funkčné poruchy pohybového systému (kĺ‑
bové blokády, spúšťové body bolesti atď.). Pri automobilizácii je pacient aktívne zapo‑
jený do liečebného procesu a opakované repetitívne pruženie v zablokovanom kĺbe,
alebo kombinácie dychového a jemného (postizometrická relaxácia – PIR, antigravi‑
tačná relaxácia – AGR), alebo intenzívneho (muscle energy techniques MET) silového
podnetu vykonáva sám (Obr. E.3).

Obr. E.3

Rôzne formy automobilizácie
Aktívne asistované cvičenia vykonávame u pacientov, ktorí sú schopní

vykonávať pohyby čiastočne sami. Pomáhame im pri nich a vedieme ich, aby pohyby
realizovali celé a správne.
Aktívne cvičenia predstavujú najvyužívanejšiu zložku liečebnej telesnej
výchovy (LTV). Zahŕňajú veľmi široké spektrum rôznych foriem LTV.
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Počas aktívneho pohybu sval vykonáva rôzne typy sťahov. Využívame ich
podľa cieľa cvičenia. Pri izometrickej kontrakcii sa dĺžka svalu nemení a k pohybu ne‑
dochádza. Aplikujeme ju napr. pri udržiavaní trofiky a zvyšovaní svalovej sily pri
drile m. quadriceps femoris. Pri koncentrickom sťahu sa sval skracuje. Používame ho
pri rozvíjaní svalovej hmoty. Pri excentrickej, brzdiacej kontrakcii sa sval predlžuje.
Dochádza pritom k maximálnej proprioceptívnej facilitácii a podpore väzivovej stró‑
my. Využívame to pri úprave stabilizačnej funkcie kĺbov.
Podľa účasti agonistických a antagonistických svalových skupín na pohybe
rozdeľujeme cvičenia na kyvadlové, švihové, ťahové a odporové. V tomto poradí ich po‑
stupne využívame.
Podľa odporu, ktorý je schopný pacient prekonať, rozoznávame cvičenia:
v predstave, s pomocou, aktívne a proti odporu. Odpor vytvárame ručne, hmotnosťou
pacientovho tela, vodou, alebo náradiami (expanderi, činky, atď.).
Podľa formy vykonávania a cieľa delíme metodiky LTV na cvičenia v otvorených a uzavretých pohybových (kinematických/kinetických) reťazcoch.
V praxi je vhodné kombinovať oba typy cvičení.
Pri uzavretých pohybových reťazcoch je distálny segment (končatina) fixo‑
vaný/opretý (punctum fixum) o pevnú plochu a hmotnosť (tela) sa naň prenáša, zatiaľ
čo proximálny segment (osový systém) vykonáva pohyb (punctum mobile). Dochádza
k synchrónnemu zapojeniu svalov s antagonistickou funkciou (svalovej ko‑aktivácii)
a tým k dynamickej stabilizácii kĺbov, ich centrovanému postaveniu, cielenému zvy‑
šovaniu svalovej sily a následne nepriamo k úprave rozsahu pohybu.
Pri otvorených pohybových reťazcoch vykonáva pohyb distálny segment/
končatina (punctum mobile), hmotnosť (tela) sa tak naň neprenáša a osový systém
slúži preň ako oporná/„statická“ zložka (punctum fixum). Otvorené pohybové reťazce
sa využívajú k ovplyvňovaniu izolovaných svalových skupín (agonistov) pri posilňo‑
vacích cvičeniach (periférne parézy, kulturisti), nácviku funkčných fázických pohy‑
bov a zväčšovaniu rozsahu pohybu v kĺbe.
Všetky pohybové činnosti delíme na dynamické a statické. Medzi dyna‑
mické zaraďujeme aktivity zamerané na vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť atď. K static‑
kým činnostiam zaraďujeme odporové, balančné cvičenia a pod.
Každá pohybová aktivita je charakterizovaná istým pomerom rýchlostnej,
vytrvalostnej, silovej a obratnostnej schopnosti. Ich rozloženie sa mení vekom. Pre‑
dispozície k vykonávaniu pohybových schopností sú geneticky determinované, ale
nácvikom ich možno rozvíjať.
Podľa cieľa pôsobenia poznáme aktívne cvičenia na:
• úpravu instability. Na úpravu celkovej stabilizačnej funkcie využívame Pi‑
latesovo cvičenie a jeho modifikácie (Pilates Medical – Kazimír, Klenková), dy‑
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namickú neuromuskulárnu stabilizáciu (DNS – Kolář) atď. Jednoduché použitie
majú nestabilné podložky, ktoré efektívne využívame aj pri lokálnej instabilite
(koleno, členok),
• úpravu svalovej dysbalancie. Je jednou z hlavných príčin funkčných bolestí
chrbta. Pri jej ovplyvňovaní vychádzame z vyšetrenia skrátených a oslabených
svalov. Využíva sa cvičenie podľa Kaltenborna ovplyvňujúce aj rozvíjanie jed‑
notlivých segmentov chrbtice.
• úpravu pohyblivosti. Pri obmedzenej pohyblivosti zmierňujeme skrátenie
mäkkých tkanív a kĺbovú stuhnutosť. Pri nadmernej (hypermobilite) sa snaží‑
me zmierniť vrodenú, alebo získanú väzivovú laxicitu. Využívame pri tom pre‑
dovšetkým cvičenia na nestabilných podložkách (úsečový vankúš, bosu atď.),
• úpravu opornej funkcie. Nedostatočné a nesprávne využívanie opornej funk‑
cie horných i dolných končatín preťažuje osový aparát. Okrem vhodných cvi‑
čení využívajúcich napr. nestabilné podložky, fit-lopty, je dôležitá edukačná
činnosť pacienta. Vysvetlenie a praktické ukážky využívania opornej funkcie
končatín je potrebné i po ich úrazoch.
• zvýšenie svalovej sily. Využíva sa pri oslabených (pooperačne) a paretických
svaloch. Cvičíme podľa svalového testu, ktorý hodností svalovú silu. Svalovú
silu zvyšujeme aj pri silových športoch (vzpieranie, zápasenie). Pri týchto cvi‑
čeniach sú značne zaťažené všetky štruktúry pohybového systému. Používame
krátkodobé cvičenia s maximálnym zaťažením svalu proti odporu,
• zlepšenie rýchlosti. Najvýraznejší rozvoj rýchlostnej schopnosti je v školskom
veku, keď sa formuje predovšetkým jej nervový základ. Cvičenia na rozvoj
rýchlosti využívajú behy so zmenou smeru, švihové cvičenia, štarty atď. Zaťa‑
žovaný je predovšetkým kardiovaskulárny systém,
• zlepšenie obratnosti. Je založené na opakovanom nácviku nervovosvalovej
koordinácie. Využívame ho pri centrálnych poruchách. Najvýraznejšie je akti‑
vovaný nervový systém,
• zvýšenie vytrvalosti. Využíva sa hlavne pri ochoreniach jednotlivých systé‑
mov ľudského organizmu, osobitne kardiovaskulárneho, respiračného systém,
ale i metabolizmus a psychiku. Ide o dlhšie trvajúce cvičenia, ktoré majú stúpa‑
júcu intenzitu záťaže od 50 % do 80 % predpokladanej maximálnej srdcovej zá‑
ťaže. Takéto vytrvalostné cvičenia miernej a strednej intenzity je vhodné kom‑
binovať s istou zložkou odporových cvičení, pričom sledujeme možnú dušnosť
pacienta, farbu jeho slizníc a pulz. Ten by nemal prekračovať hodnotu ktorú do‑
staneme ak od 180 odrátame vek pacienta.
V rámci LTV používame najčastejšie syntetické cvičenia. Pohyb sa vyko‑
náva celým telom, prípadne celou končatinou. Aplikujeme ho pri nácviku koordiná‑
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cie, po NCMP atď. Ak pohyb rozložíme na jednotlivé zložky a cielene sa zameriame na
určitý sval, tak vykonávame analytické cvičenia (paréza n. fibularis).
Cvičenia vykonávame individuálne, alebo skupinovo (3 – 6 pacientov). S ná‑
radím, alebo bez neho. Efekt cvičení môžeme ovplyvňovať predlžovaním ich dĺžky,
zvyšovaním frekvencie, rýchlosti a odporu, zmenou typov cvičení a svalovej kon‑
trakcie. Kvôli uľahčeniu zapojenia oslabených svalov využívame aj cvičenie v bazéne
a v závese.
Cvičenia na rôznych technických zariadeniach majú v rehabilitácii bu‑
dúcnosť. Tradične najrozšírenejšie prístroje využívali kladku. Veľkú perspektívu má
asistovaná robotická a non-robotická rehabilitácia využívajúca spätnú väzbu.
Poskytuje možnosť opakovane vykonávať, sledovať a nastavovať liečbu na rôzne účely
aj intenzitu.
V súčasnej modernej LTV sa za veľmi dôležité považuje rešpektovanie prv‑
kov pohybovej posturálnej ontogenézy. Môžeme tak terapeuticky využiť pohybové
programy, ktoré sú na podklade fylogenetického a ontogenetického vývoja nemenné,
čisté a nezničiteľné. Sú vybaviteľné u každého človeka, zdravého i chorého. V rámci
komplexnej kinezioterapie sa preferuje aj nácvik vnímanie polohy i pohybu vlast‑
ného tela. Podporujeme aj vykonávanie selektívneho pohybu a celkového i lokálne‑
ho uvoľnenia. Značná pozornosť sa dnes venuje funkcii nohy, bránice a využívania
nácviku trojdimenzionálneho špirálovitého pohybu. Na rozdiel od väčšiny postupov
vykonávaných v rámci FBLR, na zvládnutie takýchto kinezioterapeutických metodík
potrebujeme špeciálne kurzy.
Pri indikovaní fyziatricko–rehabilitačných procedúr vychádzame z indi‑
viduálneho nálezu pacienta. V rámci okruhov najčastejších diagnóz, s ktorými sa na
FRO stretávame, však možno zhrnúť isté, veľmi všeobecné princípy ich rehabilitácie.
Pri neurologickej symptomatológii, vrodenej, alebo získanej, podporu‑
jeme predovšetkým samostatnosť pacienta a jeho obratnosť. Predpisujeme mu kom‑
plexnú rehabilitačnú starostlivosť. V rámci kinezioterapie nácvik hrubej a jemnej
motoriky, často pomocou špecifických metodík (reflexná lokomócia podľa Vojtu, auto‑
reflexné prenatálne a postnatálne polohovanie podľa Košinovej, DNS, elektrostimulá‑
cia, atď.) a rehabilitačné pomôcky.
Pri degeneratívnych ochoreniach odporúčame odľahčovanie postihnutej
oblasti, fyzikálnu a balneologickú liečbu, uvoľnenie mäkkých tkanív, aktiváciu stabi‑
lizátorov a propriocepcie artrotického kĺbu, ako aj nácvik opornej funkcie končatín.
Zápalové ochorenia si vyžadujú fyzikálnu terapiu, prevenciu ankylóz
aktívnymi, asistovanými i pasívnymi pohybmi a antideformačnými pomôckami. Pri
traumatických zmenách odporúčame minimálnu dobu imobilizácie, fyzikálnu tera‑
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piu, posilnenie oslabených svalov a ich stabilizačnej funkcie i nácvik opornej funk‑
cie postihnutého segmentu.
V pooperačnom období sa z liečebno–preventívneho pohľadu sústreďuje‑
me na vertikalizáciu pacienta, dýchací a srdcovocievny systém. Dýchacia gymnastika
aktivuje bránicu a interkostálne svaly, zlepšuje pohyblivosť hrudníka, pomáha pri
vykašliavaní atď. V rámci úpravy respiračnej funkcie sú vhodné mäkké techniky,
jemná mobilizácia chrbtice s rebrami a ručné vibračné techniky. Ich pôsobenie mož‑
no akcentovať aj vibračným pôsobením zvuku prostredníctvom spevu, alebo cielené‑
ho hláskovania.
Cievna gymnastika je zameraná na zlepšenie prekrvenia periférnych ciev,
prevenciu tromboembolickej choroby a úpravu trofiky dolných končatín. Preťaženie mäkkých tkanív ovplyvňujeme úpravou pohybového režimu, fyzikálnou lieč‑
bou, prípadne mäkkými technikami.
Pri ochoreniach vo vnútornom lekárstve využívame vytrvalostné
a odporové cvičenie strednej intenzity. Ich pôsobením sa organizmus celkovo a jeho
jednotlivé systémy prelaďujú na parasympatikotóniu. V kombinácii s inými postup‑
mi (mäkké techniky, mobilizácia chrbtice a rebier, balneologické procedúry, atď.)
ovplyvňujeme nimi aj somatoviscerálne vzťahy.
Vytrvalostné a odporové cvičenie strednej intenzity podmieňujú adaptač‑
né zmeny na systéme
• kardiologickom: zníženie nárokov na čerpaciu prácu srdca, zníženie srdcovej
frekvencie (spomalenie depolarizácie sinoatriálneho uzla), zväčšenie enddias‑
tolického objemu srdca, zlepšenie myokardiálnej kontraktility, dlhšia odolnosť
pri krátkodobej ischémii, spomalenie starnutia srdca,
• vaskulárnom: kapilarizácia svalov, zlepšenie endoteliálnej funkcie, metabo‑
lické procesy spomaľujúce aterosklerotické zmeny tepien, zvýšená extrakcia
O2 z krvi a svalová adaptácia, zníženie výskytu spazmov koronárnych artérií,
zväčšenie plazmatického objemu, zosilenie fibrinolytického systému,
• respiračnom: zníženie ventilačných nárokov, nižšia frekvencia dychov, zlepše‑
nie mechaniky dýchania, zvýšenie oxidatívnej enzymatickej kapacity veľkých
svalov, ventilačný ekvivalent pre O2 sa znižuje,
• metabolizmu tukov a cukrov: zvýšené využívanie tukov, zníženie spaľovania
svalového glykogénu, zvýšenie citivosť inzulínových receptorov v tkanivách,
následná nižšia produkcia inzulínu a katecholamínov, zníženie triacylglycero‑
lu a LDL cholesterolu, zvýšenie HDL cholesterolu, zníženie viscerálneho tuku,
lepšie hojenie rán, nižšia frekvencia diabetes mellitus II. typu.
Pri ochoreniach pohybového systému, osobitne pri funkčných poru‑
chách, zohráva kľúčovú úlohu ovplyvňovanie posturálnej a lokomočnej funkcie.
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E.3.3.1

Postúra
Postúra označuje všetky motorické schopnosti človeka, ktorých cieľom

je udržanie polohy[E24]. Odráža a ovplyvňuje celkový stav ľudského organizmu. Po‑
stúru možno definovať aj ako aktívne držanie segmentov tela proti vonkajším si‑
lám, z ktorých má najväčší význam sila tiaže[E87], čo je takmer identické s Kolářo‑
vým[E53]: aktívne držanie tela proti pôsobeniu vonkajších síl. Zásadný význam
má chápanie postúry ako aktívneho držania riadeného CNS podľa určitého progra‑
mu a realizovaného prostredníctvom pohybového systému v medziach daných ana‑
tomickými pomermi a biomechanickými princípmi.
Postúra je na začiatku a na konci každého pohybu a je tak prirodzene aj
jeho súčasťou a základnou podmienkou. Z tohto dôvodu dosiahnutie a udržanie opti‑
málnej postúry považujeme za hlavný predpoklad správnej funkcie pohybového sys‑
tému a nepriamo aj iných systémov človeka.
Postúru negatívne ovplyvňujú poruchy:
• patologicko – anatomické (ortopedické): dysplázie bedrových kĺbov, poúrazové
morfologické zmeny, atď.,
• neurologické: cerebellárne, vestibulárne, atď.,
• funkčné (sú najčastejšie): porucha posturálno stabilizačnej funkcie svalov po‑
čas statických pozícií i pohybu.
Poruchy jednotlivých častí pohybového systému postihujú následne pohy‑
bový systém ako celok. Charakteristicky sa to prejavuje pri funkčných poruchách. Tie
sa v rámci pohybového systému zreťazujú. Jedna zmena podmieňuje ďalšiu. Dochá‑
dza ku generalizácii funkčných porúch. To môžeme prezentovať na úrovni:
1.

riadiaceho centrálneho nervového systému a to na úrovni:
–– kortiko – subkortikálnej,
–– spinálnej.

2.

výkonného muskuloskeletálnoho systému a to na úrovni:
–– myo-fasciálnej,
–– väzivovo-kĺbovej.
Generalizáciu funkčných porúch pohybového systému (FPPS) môžeme sledovať
vo vertikálnej a horizontálnej rovine.
A. Pri generalizácii porúch vo vertikálnej rovine sa môžu tieto šíriť:

1.

ascendentne z periférie do CNS (Obr. E.4a).
Opakované dlhodobé preťažovanie (napr. písanie perom, alebo trauma) pod‑
mieňuje vznik svalovej dysbalancie, spúšťových bodov bolesti a kĺbových blo‑
kád v periférii i v axiálnom systéme a postupne poruchy pohybových stereoty‑
pov fixované v CNS, prípadne fixáciu bolesti v CNS.
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2.

descendentnte z CNS do periférie (Obr. E.4b):
Depresívna nálada podmieňuje anteflekčné držanie tela, s následným vznikom
svalovej dysbalancie a porúch pohybových stereotypov, vznikom spúšťových
bodov bolesti a kĺbovými blokádami v axiálnom systéme i v periférii.
B. Generalizácia v horizontálnej rovine sa prejaví v jednej úrovni – v jednej

anatomicko funkčnej jednotke (Obr. E.4c). Ak zistíme spúšťový bod bolesti (trigger
point) v svalových snopcoch supinátora predlaktia, tak ho môžeme očakávať aj v im
zodpovedajúcim svalových snopcoch pronátora predlaktia. Ak zistíme kĺbnu dys‑
funkciu (blokádu) v oblasti cervikokraniálneho prechodu, tak ju môžeme očakávať aj
v oblasti sacroiliakálneho kĺbu.
a)

b)

c)
CNS

CNS

pohybový
stereotyp

kĺbna
dysfunkcia
(blokáda)

svalová
dysbalancia
kĺbna dysfunkcia
(blokáda)
TrP (spúšťový bod)
pohybový stereotyp
svalová dysbalancia

kĺbna
dysfunkcia
(blokáda)

kĺbna dysfunkcia
(blokáda)
TrP (spúšťový bod)
trauma

Generalizácia porúch vo vertikálnej rovine: a) ascendentne z periférie

Obr. E.4

do CNS, b) descendentnte z CNS do periférie, c) cervikokraniálny pre‑
chod a sakroiliakálne spojenie sú v úzkom funkčnom vzťahu.
Ovplyvnenie postúry pomocou postupov z odboru FBLR nám umožňuje ši‑
roké spektrum rozlične pôsobiacich faktorov a metodík. Zahŕňajú viaceré vývojové
úrovne človeka, rôzne systémy a štruktúry ľudského tela[E42]. Takáto komplexná tera‑
peutická škála nám umožňuje veľmi efektívne ovplyvňovanie postúry. Zodpovedá
súčasným poznatkom a terapeutickým snahám, ktoré chápu pohybový systém ako je‑
den komplexný celok, v ktorom všetky jeho súčasti navzájom úzko súvisia.
Z pohľadu toho, ako vplývame rehabilitáciou prostredníctvom sys‑
témov ľudského organizmu na postúru, môžeme rozdeliť jej pôsobenie na ňu na
(Graf E.1):
• priame cez pohybový systém,
• nepriame cez iné systémy (respiračný, psychosociálne pôsobenie atď.).
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Graf E.1

Pôsobenie rehabilitácie na postúru
Priame pôsobenie rehabilitácie na pohybový systém môžeme rozdeliť

veľmi schematicky na ovplyvnenie:
• centrálneho nervového systému (CNS) ako riadiacej zložky,
• myoskeletálnej ako výkonnej zložky, hoci poznáme význam senzomotoric‑
kej, osobitne proprioceptívnej, facilitácie v procesoch riadenia pohybového sys‑
tému.
Principiálny vplyv na riadiacu zložku môžeme didakticky rozdeliť na
3 úrovne:
1.

na spinálnu (tlak do kĺbu a ťah z kĺbu atď.),

2.

subkortikálno – supraspinálnu (ovplyvnenie centrálneho posturálneho vzoru),

3.

kortikálnu (úprava pohybových stereotypov).
Pôsobenie rehabilitácie na postúru predstavuje teda veľmi široké spektrum

súčasne pôsobiacich faktorov na: viaceré systémy, rozlišné vývojové úrovne a na
rôzne štruktúry.
Najdynamickejšie sa rozvíjajúce formy LTV vychádzajú v súčasnosti z vyu‑
žitia subkortikálne – supraspinálnej úrovne. Najznámejšou z nich je Vojtova reflex‑
ná lokomócia. Zo subkortikálne – supraspinálnej úrovne vychádza i Kolářova DNS,
Švejcarova aktívna segmentálna centrácia, Čápovej koncept bazálnych posturálnych
programov, Košinovej koncept autoreflexného prenatálneho a postnatálneho poloho‑
vania. Ten využíva aj prvky zo spinálnej úrovne. Jej využitie výrazne rozpracovali
manželia Bobathovci v neurovývojovej terapii. Jandova úprava pohybových stereo‑
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typov zasa ovplyvňuje kortikálnu oblasť. Všetky tieto postupy, nielen jednotlivo, ale
predovšetkým v rámci komplexnej dlhodobej rehabilitácie podporujú potenciál moz‑
gu meniť svoju činnosť a prispôsobovať ju aj pri jeho ťažkých postihnutiach. Táto jeho
schopnosť – neuroplasticita – môže prebiehať ako funkčná plasticita, vďaka presú‑
vaniu istých funkcií z poškodenej časti mozgu na nepoškodenú, ale i ako štrukturál‑
na, istou zmenou fyzickej štruktúry mozgového tkaniva.
Pri ovplyvňovaní postúry výkonnými zložkami môžeme pôsobiť na všetky
štruktúry: svaly, fascie, kĺby, ligamenty, etc.
Periférna patológia je najdostupnejšia terapii. Predstavujú ju reaktívne
zmeny. Sú zákonité a stereotypné v rôznych anatomických štruktúrach. Kľúčom pre
pochopenie týchto funkčných súvislostí na mimosegmentálnej úrovni je centrál‑
ny posturálny program, ktorý dozrieva v priebehu posturálnej ontogenézy koncom
I. trimenonu[E52],[E60]. Periférne zmeny z pohľadu generalizácie prepracovali a nimi
ovplyvňovali celý pohybový systém rôzne školy. Stručne možno zhrnúť, že kĺbové
dysfunkcie (blokády) zdôrazňovali od 19. storočia chiropraktici. Ovplyvnenie kože
aj jej zmien (posúvateľnosť, hyperalgetické zóny, dermografizmus) hlbšie rozpra‑
covala Hermachová[E29]. Na význam ovplyvnenia zmien fascií (retrakcia, posúvateľ‑
nosť) poukázali osteopati. Svalové dysfunkcie (skrátené, oslabené svaly) prepracoval
Brügger[E5] a Janda[E45]. Myofasciálnu bolesť, spúšťové body bolesti (trigger point – TrP)
rozpracovali Travellová a Simons[E83]. Palpačne citlivé a presiaknuté periostálne body
môžeme ovplyvňovať rôznymi postupmi.
Z pohľadu patogenetického terapeutického prístupu možno povedať, že je
relatívne jedno na úrovni ktorej periférnej dysfunkcie do porúch pohybového sys‑
tému vstupujeme. Ovplyvnením napr. primárneho TrP ovplyvníme asociatívne TP,
ale aj kožné zmeny, svalový spazmus a kĺbovú dysfunkciu. Cez hociktorú z týchto
štruktúr môžeme dosiahnuť parciálnu úpravu ostatných periférnych a nepriamo aj
centrálnych dysfunkcií. Vždy totiž vstupujeme do centrálneho posturálneho (globál‑
neho lokomočného) vzoru. Optimálne pri terapii je poznanie patogenetického reťazca
a určenie kľúčového článku, ktorý je v danom momente vedúcim a ktorý je prístupný
terapii.
V priebehu komplexnej rehabilitačnej starostlivosti predpisujeme aj pasív‑
ne ortopedické pomôcky a komplexnú farmakoterapiu, najčastejšie analgetiká. Dôraz
však kladieme na fyziatricko-rehabilitačné postupy. Tie pôsobia aktívne a istým spô‑
sobom etiopatogeneticky. Platí to hlavne o kinezioterapeutických metodikách a pou‑
čeniach o správnych pohybových činnostiach (škola chrbta). Takýto prístup priamo
a cielene ovplyvňuje patológiu a pôsobí aj preventívne. Osobitné postavenie majú
pritom také formy liečebnej telesnej výchovy, ktoré pôsobia intenzívne na centrálny
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nervový systém – riadiacu zložku pohybového systému. Samozrejme mechanicky
a pôsobením cez CNS ovplyvňujú aj jeho výkonnú – myo(muskulo)skeletálnu zložku.
Pri chápaní a riešení problematiky postúry, nemôžeme chrbticu, ako zá‑
kladnú axiálnu zložku, mechanicky oddeliť od ostatných periférnych zložiek pohy‑
bového systému. Aj preto v rámci efektívnej liečby lokomočného aparátu musíme
vždy ovplyvňovať aj stabilizačnú funkciu osového aparátu, a tým následne posturál‑
ne funkcie (stoj, sed atď.). Týka sa to rôznych diagnóz: impingement syndrómu ple‑
ca, fraktúry v oblasti lakťa, totálnych endoprotéz nosných kĺbov a podobne. Úprava
v jednom segmente navodzuje úpravu v ďalších. Platí to však aj naopak. Poruchy sa
zreťazujú. Patologické planovalgózne postavenie chodidiel podmieňuje iné, ďalšie ne‑
fyziologické postavenia: predkolení, stehien, bedrových kĺbov. To sa prenáša na oso‑
vý systém – panvu i chrbticu, čo sa prejavuje pri držaní tela a chôdzi.
Podľa súčasných názorov, porucha stabilizačnej funkcie nie je len vý‑
sledkom
• preťaženia predtým ideálnej postúry, ale aj
• neadekvátneho vývoja opornej bázy, hlavne do konca I. trimenonu.
Podmienka pohybu je zaistenie stabilizácie/stability. Stabilizácia je možná
len za predpokladu pevnej opory s opornou bázou.
Existuje úzky vzťah opornej a stabilizačnej funkcie ako z pohľadu samot‑
ných končatín, tak aj fungovania osového systému – oporná funkcia dolných konča‑
tín je úzko prepojená s panvovým dnom a to je súčasťou hlbokého stabilizačného sys‑
tému chrbtice (HSSCh).
Nedostatočne využívame oporu o končatiny z pohľadu:
• kvantity,
• kvality.
To podmieňuje preťažovanie iných oblastí pohybového systému, čo podmie‑
ňuje najskôr bolesť, dysfunkcie a postupne i degeneratívne zmeny.
Pohybový systém musíme chápať komplexne. Na jednej strane plní svoje zá‑
kladné funkcie (lokomočnú, posturálnu, komunikačnú atď.) a na druhej strane je po‑
hybový systém citlivým zrkadlom, v ktorom sa premietajú dysfunkcie jednotlivých
systémov celého organizmu. Je najcitlivejším indikátorom postihnutia CNS, a to ako
porúch na podklade morfologických zmien (náhle cievne mozgové príhody, detské
mozgové obrny a pod.), tak aj porúch funkcie (neurózy, psychózy).
Na pohybovom systéme sa ako viscerovertebrálne syndrómy prejavujú aj
poruchy systému tráviaceho, srdcovocievneho atď. Naopak chorobné stavy pohybo‑
vého systému sa prejavujú na iných systémoch, napr. cor kyphoscolioticum, ako ver‑
tebroviscerálne syndrómy. Všetky tieto vzťahy môžeme v rôznej intenzite ovplyvniť
v rámci komplexného a individuálne cieleného rehabilitačného procesu.
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E.3.3.1.1

Posturálna a lokomočná funkcia
Posturálny a lokomočný systém patria k základným funkčným systémom

pohybového aparátu. Posturálna funkcia zabezpečuje udržovanie a nastavovanie
polohy jednotlivých segmentov a celého systému v gravitačnom poli. Lokomočný
systém vykonáva zmeny polohy jednotlivých segmentov, alebo celej sústavy, proti
okoliu.
Pohyb predstavuje proces, ktorý prebieha niekoľkými fázami. Logistickú
prípravu systému k pohybu nazývame fázu prípravnú, nastavenie dráždivosti určuje
stupeň pohotovosti, ktorá predchádza pohyb. Zaujatie a udržovanie pokojovej polohy
organizmu v gravitačnom poli, z ktorej môže pohyb vychádzať, nazývame postúrou
(držaním) a zaujatie cieľovo zameranej polohy nazývame atitúdou (postojom), po kto‑
rom nasleduje vlastný pohyb.
Logistická príprava pohybu, postúra a atitúda pohyb predchádzajú, zmena
polohy pohyb sprevádza a po skončení pohybu opäť dochádza k udržovaniu výsled‑
nej polohy. Možno povedať, že poloha je stálym sprievodcom pohybu. Pohyb a udržo‑
vanie polohy prebiehajú ako dynamický proces, hoci sa nám udržovanie polohy javí
ako statický fenomén a pohyb ako fenomén dynamický. Postúru a pohyb považujeme
za dve rôzne stránky toho istého procesu. Obe spolu úzko súvisia a jedna predchádza
druhú (držanie – pohyb – držanie).
Posturálna a lokomočná funkcia sa označujú spoločne tiež ako hrubá mo‑
torika. Hrubá motorika zabezpečuje stabilitu východiskovej polohy jedinca a umož‑
ňuje jeho zmenu v priestore tak, aby bol pohybový systém schopný zaistiť základné
biologické funkcie. Jemná motorika slúži k opracovaniu predmetov, diferencovanej
zručnej činnosti a komunikácii. Tieto pohyby nazývame ideomotorickými, alebo ide‑
okinetickými. Systém hrubej a jemnej motoriky nemôžeme takisto od seba prísne od‑
deliť, pretože sú navzájom naviazané a vzájomne sa podmieňujú[E88].
Posturálnu a lokomočnú funkciu je možné diferencovať aj vďaka rôznym
typom svalov, ktoré v jednotlivých systémoch dominujú. V častiach posturálneho
systému, ktoré nastavujú a zaisťujú vzájomnú polohu segmentov, prevažujú motoric‑
ké jednotky (MJ) tonického charakteru, ktoré sú schopné vyvíjať menšie úsilie po dlh‑
šiu dobu. Ak ale prekročí korekčná potreba schopnosť tonických vlákien, je potrebný
fázický zásah. Preto aj posturálny systém obsahuje fázické MJ. Podobne aj lokomočný
systém obsahuje okrem fázických MJ aj pomalé tonické MJ.
Vzájomné postavenie stavcov udržuje v hĺbke svalstvo chrbta, ktoré je ulo‑
žené paraaxiálne – intersegmentálna regulácia polohy. Svaly uložené periférnej‑
šie ovládajú väčší počet segmentov – intersektorová regulácia polohy. Dlhé a silné
svalstvo povrchovej vrstvy tvoria svaly rýchlejšie, fázické. Prebiehajú cez niekoľko
sektorov a aktivujú sa pri zväčšení nerovnováhy, ktorú by hlboké svaly nedokázali
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zvládnuť a tak integrujú funkciu chrbtice ako celku. Je jasné, že posturálny systém
využíva základné svalové skupiny podľa okamžitej potreby. Aktivita posturálneho
systému je komplexná aj anticipovaná podľa predpokladaného stavu vonkajšieho
prostredia a pri výbere vhodného programu je porovnávaná s predchádzajúcimi skú‑
senosťami. Z tejto skúsenosti sa postupne vyvíjajú určité posturálne programy, ktoré
sú ale už rámcovo dopredu určené geneticky prenášanými „vlohami“ v podobe urči‑
tých globálnych pohybových schém. Tie majú spoločný jednotný cieľ – vertikalizáciu
a lokomóciu živého jedinca.
Svalová aktivita, riadená centrálnym nervovým systémom, zohráva hlavnú
úlohu pri zaistení vnútorných síl, zabezpečujúcich postúru. K vykonaniu optimálne‑
ho pohybu je potrebné zaujať a udržať optimálnu postúru, ktorá zahrňuje ako napria‑
menie osového orgánu, teda trupu s krkom a hlavou, tak aj jeho spevnenie[E91]. Pri na‑
priamení majú zásadný význam autochtónne vzpriamovače trupu a hlboké flexory
krku. Pri vzpriamení sú významné aj svaly zaisťujúce spevnenie trupu, teda svaly
brušnej steny a bránica. Pre spevnenie trupu má zásadný význam spevnenie bruš‑
nej dutiny. Tá potom pôsobí ako viskózno elastický stĺpec, o ktorý sa chrbtica môže
oprieť. Tento stĺpec tiež prenáša časť tiaže kraniálnych častí tela priamo na kostenú
panvu, pričom táto sila nemusí pôsobiť na driekovú chrbticu, lumbosakrálne a sakro‑
iliakálne spojenie. To má zásadný význam pre ochranu chrbtice pred nadmerným
namáhaním a pre pevnosť trupu ako celku[E94]. Spevnením trupu získavajú končatiny
punctum fixum pre svoj pohyb. Naopak, pri lokomócii, kde je punctum fixum na kon‑
čatinách, spevnenie trupu umožňuje pohyb trupu ako celku[E86]. Potrebné spevnenie
je dosiahnuté zvýšením vnútrohrudného a vnútrobrušného tlaku, na ktorom sa po‑
dieľa predovšetkým aktivita bránice, brušných svalov, ale aj panvového dna.
Pri lokomócii je končatinové a pletencové svalstvo angažované ako zábe‑
rové a stabilizujúce. Je to určené ich priebehom k ose dlhých kostí. Osové svalstvo
chrbta a končatinové svaly vytvárajú funkčné reťazce, takže činnosť jedného svalu
sa uplatňuje vo väčšom rozsahu ako je dané jeho úponmi. Tieto svalovo – šľachové
reťazce integrujú funkciu osového orgánu s funkciou končatín a oprávňujú chápanie
posturálno – lokomočného systému ako jedného funkčného celku[E88].
Posturálnu funkciu realizuje predovšetkým osový aparát – hlava, chrbtica
a panva a využíva k tomu aj funkciu končatín. Lokomočnú funkciu realizujú predo‑
všetkým končatiny, ale využíva sa aj osový orgán tela. Pre veľmi tesnú väzbu osové‑
ho orgánu s končatinami možno hovoriť tiež o systéme posturálno – lokomočnom ako
o samostatnej funkčnej jednotke hrubej motoriky[E88].
Pre pochopenie posturálnej funkcie rozlišujeme[E53]:
• posturálnu stabilitu: schopnosť zaistiť také držanie tela, aby neprišlo k neza‑
mýšľanému alebo neriadenému pádu
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• posturálnu stabilizáciu: aktívne (svalové) držanie segmentov tela proti pôso‑
beniu vonkajších síl riadené CNS
• posturálnu reaktibilitu: reakčnú stabilizačnú funkciu spevňujúcu jednotli‑
vé pohybové segmenty kĺbov. Tak je získané čo najstabilnejšie punctum fixum
a kĺbne segmenty odolávajú účinkom vonkajších síl. U detí provokované zmeny
polohy vyvolávajú zákonité pohybové reakcie, ktoré ako polohové reakcie vyu‑
žívame k diagnostike zrelosti CNS.
Pri vyšetrení postúry vychádzame z porovnania s tzv. ideálnou po‑
stúrou, ktorú odvodzujeme z centrálnych programov posturálnej ontogenézy.
Aby sme mohli definovať ideálnu postúru, musíme vychádzať z biomechanických
a neurofyziologických funkcií. Pod biomechanickou funkciou rozumieme charakter
zaťaženia a pod neurofyziologickou funkciou riadiace procesy svalov, ktoré umožňu‑
jú zapojenie stabilizačnej (posturálnej) funkcie svalov (i počas pohybu) tak, aby toto
zaťaženie bolo pre kĺbový systém optimálne. Ich prepojenosť je súčasťou posturálne‑
ho vývoja. Ideálna postúra je determinovaná centrálnym programom. Hodno‑
tenie postúry počas statickej aj lokomočnej funkcie je preto potrebné chápať v ontoge‑
netických súvislostiach[E53].

E.3.3.1.2

Vývoj posturálno – lokomočných funkcií
Pohybovú aktivitu možno rozdeliť z hľadiska vývoja CNS a tým aj vývoja

motoriky do dvoch vývojových období: intra a extrauterínneho.
Obdobie intrauterínneho vývoja zohráva z pohľadu vývoja posturálno –
lokomočných funkcií principiálnu úlohu. Doteraz však máme o ňom ešte nedostatoč‑
né množstvo informácií a tak jeho význam nie je stále docenený.
Spermia sa pohybuje propulziou. Pohybom typickým pre plazy. Je však za‑
chovaný aj u cicavcov. Aj túto genetickú informáciu (energoinformačný systém?) vy‑
užívame v rámci ontogenézy, keď sa po splynutí s vajíčkom zárodok takto dostáva do
maternice. V 8 týždni už plod nekoordinovane pohybuje hornými a dolnými končati‑
nami. V 10. týždni už cielene zasunie prst do úst a naznačí cmúľanie. Od 12. týždňa
registrujeme prehĺtanie. V 26. týždni sa plod v maternici premiestňuje, odtláčaním
sa prostredníctvom dolných končatín a špirálovitou otočkou. Robí to pravidelne a pri‑
pravuje sa tak po telesnej i programovej stránke na ďalšie vývojové obdobia. Prena‑
tálne i postnatálne. Čo si prenatálne pripravíme, na tom môžeme potom postnatálne
budovať a ďalej vo vývoji posturálno-lokomočných funkcií pokračovať.
Počas intrauterínneho vývoja sa plod vyvíja vo vodnom prostredí a tým sa
menej uplatňuje priamy vplyv gravitácie. Generujú sa bazálne rámcové pohybové
modely, ktoré sú geneticky fixované (fixed patterns). Predstavujú operačný systém pre tvorbu neskorších podrobných pohybových modelov. Tieto pohybové
modely tvoria len akýsi rámec neskorších pohybových programov, ktorý sa
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vyplňuje v postnatálnom období učením. Ako sme uviedli už v 8 – 10. týždni te‑
hotenstva možno registrovať samovoľné nešpecifické pohyby pred narodením
(preterm general movements). Tie trvajú až do pôrodu. Pri ochorení matky, alebo
úraze plodu sa dá očakávať nielen poškodenie dozrievajúcich riadiacich a výkonných
štruktúr pohybového systému plodu, ale súčasne aj obmedzenie jeho intrauterínne
geneticky determinovanej pohybovej aktivity. Následne možno predpokladať intra
a extreuterínne sumárne oneskorovanie vývoja plodu a dieťaťa s pravdepodobným
vývinom DMO.
V extrauterínnom období, kedy je po pôrode pohybový systém vystavený
plnému vplyvu gravitácie, sa vyvíjajú posturálne a lokomočné funkcie a prispô‑
sobuje sa vplyvu gravitácie na podklade informácií z proprioreceptorov a telerecep‑
torov. K nim sa pripája ideomotorická funkcia manipulačná a komunikačná.
Tak vznikajú celé pohybové programy získané učením (acquired patterns) na pod‑
klade fixovaných vzorov. Tento proces sa uskutočňuje skúšaním, učením a opakova‑
ným cvičením[E88].
Do prvých 8 – 9 mesiacov nemá, podľa väčšiny neurofyziológov, nezrelý
CNS schopnosť dlhodobej pamäte a nie je schopný motorického učenia. Deti do 6 me‑
siacov si dokážu pamätať udalosti iba 24 hodín staré. V 9 mesiacoch si dokážu pamä‑
tať zážitky mesiac staré. Až v poslednom trimenone sa vytvára schopnosť dlhodobej
pamäte a spätného vyvolávania si myšlienok. Proces vertikalizácie je tak zabezpeče‑
ný genetickou pamäťou a preformovanými vzorcami posturálnych funkcií. Genetic‑
ká pamäť je schopnosť prenášať informáciu z jednej generácie na druhú. Tieto oblasti
však môžeme ovplyvňovať opakovanými postupmi (teória motorického učenia).
Geneticky predefinované základné schémy motoriky sa v postnatálnom vý‑
voji najskôr realizujú rozvojom posturálnych funkcií a postupne sa obohacujú. Na‑
opak, niektoré primitívne reflexy postupne zanikajú. Deje sa to pôsobením aferen‑
tácie, získanou skúsenosťou v priebehu funkčného dozrievania zložitých riadiacich
centier. Tým sa vytvára bohatstvo získaných individuálnych pohybových vzorov na
základe skúsenosti. Ak dôjde k reštrikcii pohybovej aktivity vo fáze pohybovej onto‑
genézy, vzniká pohybová deprivácia, ktorá sa prejaví nepriaznivo na pohybovom
vývoji indivídua. Podobný stav nastane aj u senzorickej deprivácie z nedostatku
senzorických podnetov. Pri organickej lézii niektorých štruktúr CNS, ktorá je pre-,
peri- a postnatálneho pôvodu, dochádza tak isto k oneskoreniu motorickej ontogené‑
zy a v ťažkých prípadoch až k jej deviácii. Zásadnú úlohu pri vývoji posturálno – lo‑
komočných funkcií teda zohrávajú aferentné podnety prichádzajúce do CNS z peri‑
férie a motorické programy. Riadiaci systém, ktorého cieľom je splnenie istých úloh,
analyzuje konkrétne situácie, o ktorých je informovaný aferentáciou a spustí prísluš‑
ný motorický program.
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V súčasnosti nie je medzi odborníkmi zhoda v názoroch, do akej miery sú
motorické programy vrodené a akú úlohu pri ich uplatňovaní zohráva motorické uče‑
nie. Ich existenciu však nikto nespochybňuje. Rozhodujúcou súčasťou motorických
programov je zaujatie a udržanie postúry[E87].
Podstatou ontogenézy motoriky človeka je vývoj postúry, respektívne
schopnosť kvalitného ergonomicky výhodného zaujatia polohy v kĺboch, ich centrá‑
cia, prostredníctvom koordinovanej svalovej aktivity. V priebehu posturálnej on‑
togenézy sa v prvej fáze motorického vývoja vyvíja držanie osového orgánu v lor‑
doticko – kyfotickom zakrivení, nastavuje sa postavenie panvy a hrudníka. Ideálna
postúra reflektuje na fyziologicky prebiehajúce centrálne programy posturálnej on‑
togenézy a umožňuje rovnovážnu súhru medzi extenzormi chrbtice a flexormi krku
a vnútrobrušným tlakom (ide o súhru medzi bránicou, brušnými svalmi a svalmi panvového dna). Na to nadväzuje vývoj cielenej fázickej pohyblivosti, t. j. lokomócie. Rozumieme
tým vývoj nákročnej (úchopovej), resp. opornej (odrazovej) funkcie, ktoré sa vyvíjajú v dvojitom funkčnom prejave:
1.

ipsilaterálny vzor (otáčanie) – nákrok a odraz prebiehajú na rovnostrannej
hornej a dolnej končatine

2.

kontralaterálny vzor (plazenie, lezenie) – nákrok i odraz prebiehajú na
kontralaterálnej hornej a dolnej končatine.
Nákročná aj oporná funkcia je spojená so schopnosťou stabilizovať (spev‑

niť) chrbticu, panvu a hrudník, t. j. so zrelosťou stabilizačných funkcií, ktoré umož‑
ňujú cielený pohyb končatín. To je zaistené spoluprácou antagonistických skupín[E53].
V rámci niektorých kinezioterapeutických postupov vieme prenatálne
i postnatálne posturálno-lokomočné vývojové fázy využiť aj v liečbe. Nadstavením
pacienta do istej vývojovej polohy, využijúc prípadne súčasne istý jemný proprio‑
ceptívny podnet, môžeme dokonca spustiť rôzne bezvôľové pohybové automatizmy.
Využijúc prenatálnu pozíciu z konceptu Autoreflexné prenatálne a postnatálne polo‑
hovanie (APPP) podľa Košinovej, vieme napr. vyvolať pohybový automatizmus, kto‑
rý dieťa vykonáva počas pôrodu[E55]. Pôrodný posturálno-lokomočný automatizmus si
natrénuje dieťa už intrauterínne, keď opakovane vykonáva z neho jednotlivé pohy‑
bové sekvencie, aby sa potom aj ono samo, veľmi aktívne, zapojilo do celého procesu
pôrodu.
Postnatálnymi pozíciami vieme spustiť napr. automatizmus otáčania
v ľahu, cez ktorý sa môže dostať pacient bez vôľovej aktivity ďalej do polohy na šty‑
roch a môže pokračovať v automatizme chôdze na štyroch. Postupne sa bezvôľovo
vertikalizuje do stoja a prejde do automatizmu chôdze. Ten môžeme vyvolať už u no‑
vorodenca, pridŕžajúc ho vo vertikálnej polohe za trup a priložiac jeho chodidlá na
podložku. Samozrejme, pre nezrelosť telesných štruktúr to nie je vhodné vykonávať.
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E.3.3.1.3

Analýza posturálno – lokomočných funkcií
Z pohľadu komplexného klinického vyšetrenia pohybového systému je po‑

trebné podrobne analyzovať jednotlivé posturálno-lokomočné funkcie. Vychádzame
pritom aj z motorického vývoja indivídua. Rozoberáme: ľah, plazenie, lezenie, štvor‑
nožkovanie, vertikalizáciu, sed, stoj, chôdzu, premiestňovanie, zdvíhanie predmetov.
Hoci sa zdá, že ľah nie je z pohľadu kliniky dôležitý, nie je to pravda. Oso‑
bitne u pacientov s bolesťami chrbta môžeme zistiť nevhodný zlozvyk počas spánku,
ktorý môže byť zdrojom ich neovplyvniteľných problémov. Z pohľadu ľahu sa zame‑
riavame na dodržiavanie symetrie a vyhýbaniu sa miernej rotácie a anteflekčného
postavenia (i hlavy). Zdôrazňujeme potrebu zachovania postavenia hlavy a trupu
v jednej osi vo všetkých polohách. Na základe týchto princípov analyzujeme polohu
na chrbte, boku, šikmo tvárou hore (semisupinačnú), šikmo tvárou dole (semipronač‑
nú). Pacient môže používať i polohu na bruchu, avšak s podložením hrudníka a hla‑
vy, aby ju nemusel rotovať a mohol voľne dýchať (Obr. E.5). Dôležité je tiež upozor‑
nenie na potrebu využívania opornej funkcie končatín pri striedaní jednotlivých
polôh. Tým nepreťažujeme chrbát.
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Obr. E.5

Polohy počas spánku
Veľmi dôležitou PLF v súčasnom období je sed. Keďže vysoké percento oby‑

vateľov industriálne rozvinutých krajín v ňom trávi dlhé hodiny, jeho analýza, oso‑
bitne u pacientov s bolesťami chrbta, je súčasťou klinického vyšetrenia. Sedy môžeme
rozdeliť na odľahčujúce – najmenej únavné (Brűggerov), relaxačné (jogové, s podopre‑
tou hlavou) a ergonomické (s optimalizovaným pracovným prostredím). Sú rôzne ná‑
zory na správny sed. Možno povedať, že žiaden nie je vhodný, ak v ňom zotrvávame
dlhodobo.
Z pohľadu korektného sedu sú však zásady, na dodržiavaní ktorých vládne
všeobecné zhoda: hlava je napriamená so zasunutím brady, plecia sa vyhýbajú an‑
tepozícii a intrarotácii, dýchanie aj do bočných a zadných úponov bránice, kauda‑
lizované lopatky, drieková lordóza vo fyziologickom postavení, panva v strednom
postavení, BK, KK, ČK sú približne v 90’ trojflexii, DK sú roznožené na približne 60’,
hypermobily aj 90’, aktívna opora o celé chodidlá (Obr. E.6).
Časovú dĺžku všetkých foriem sedu, ale i každej inej statickej záťaže, je po‑
trebné čo najviac skracovať. Optimálne korektný statický sed je vhodné súčasne strie‑
dať s jemne dynamizovaným sedom a prácou v stoji, prípadne v polosede-polosto‑
ji (Obr. E.6). Súčasne je optimálne vytvoriť vhodné ergonomické pomery pre prácu
v sede i stoji.
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Obr. E.6

Korektný sed a jeho dynamizácia
Dynamizácia korektného sedu využívaním pomôcok predstavuje komplex‑

nejší terapeuticko – preventívny prístup. Ovplyvňuje motorický system:
• cez výkonný muskuloskeletálny systém ko‑aktiváciou svalových skupín prostred‑
níctvom cvičení v uzavretom kinetickom vzore, cez úpravu svalovej dysbalan‑
cie, cez kĺbnu mobilizáciu, zlepšením funkcie hlbokého stabilizačného systé‑
mu, etc.
• preľadovaním a preprogramovaním riadiaceho CNS: pocitom jemného hojdania,
ktorý znižuje psychickú tenziu a zvyšuje pocit pohody, zvýšením aferentácie
z panvového pletenca a z chrbtice – vyúsťujúcim k automatickému vystieraniu
chrbtice v nestabilnej polohe, facilitáciou centrálneho posturálneho vzoru cez
vzor normálneho držania tela na chrbte z konca 1. trimenonu, etc.
Vzájomné prepojenie medzi výkonnými anatomickými štruktúrami a ria‑
diacim CNS nám podmieňuje nielen vytváranie zreťazených porúch, ale umožňuje
nám aj ich liečebné ovplyvňovanie. A to súčasne na viacerých úrovniach. Generali‑
záciu funkčných porúch možno teda komplexne ovplyvniť aj prostredníctom pohy‑
bovej liečby zameranej na posturálno lokomočné programy, kam môžme zaradiť aj
dynamizáciu sedu a nielen technikami využívajúcimi fenomém bariéry (kĺbna mo‑
bilizácia, manipulácia).
Pri vyšetrení posturálneho správania človeka vychádzame v súčasnosti
väčšinou z koncepcie vzpriameného držania. Tento prístup je v praxi osvedčený, ale
nemožno ho považovať za jediný a dostatočný. V prípade vzpriameného držania tela
totiž nejde o jednoznačne definovaný stav. Neexistuje žiadna spoľahlivá a jednoznač‑
ná definícia normy vzpriameného držania.
Preto sa dnes javí, že pre kliniku porúch držania je adekvátny prístup
z hľadiska posturálnej ontogenézy, z hľadiska jednotlivých prvkov posturálnej akti‑
vity a reaktivity v ontogenéze pohybu človeka[E24],[E53].
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Klinické vyšetrenie stoja vykonávame v anterioposteriornej a frontál‑
nej rovine. Z pohľadu celkového stoja i postavenia jednotlivých častí tela. Od nôh až
k hlave. Sledujeme symetriu a zvažujeme možné príčiny preťažovania pohybového
systému (náklon, akcentácia kriviek v predozadnej rovine, postavenie členkových
a kolenných kĺbov, panvy, lopatiek, pliec, hlavy, symetria tailov, atď.).
Chôdza je posturálno–lokomočnou funkciou, ktorá nám môže poskytnúť
množstvo informácií o pohybovom systéme a súčasne ho výrazne ovplyvňuje. Vyšet‑
rujeme jej symetriu, rýchlosť (vzdialenosť v m/s), fázy kroku (dostupná, oporná, odra‑
zová fáza), dĺžku“ šírku a kadenciu krokov (počet krokov za minútu), súhyb horných
končatín, poklesávanie pozdĺžnej klenby nôh, vychýlenie chodidla, neurologický de‑
ficit atď. Veľmi dôležitým ukazovateľom chôdze z pohľadu ortopédie i RHB je jej tvr‑
dosť – hlučnosť. Na tú sa však pri vyšetrení nemyslí. Nadmerné dlhodobé mechanické
otrasy podmienené ráznou chôdzou predstavujú istú formu mikrotraumatizácie a sú
následne zdrojom bolestí pohybového systému, predovšetkým DK a drieku. Tieto ob‑
lasti predstavujú isté tlmiče nárazov. Prvotne pri tvrdej chôdzi nenachádzame žiad‑
nu vyhranenú klinickú diagnózu. Nešpecificky hovoríme o kalkaneodýnii, gonalgii,
lumbalgii atď. Hlučná chôdza podmieňuje postupne funkčné (entezopatie) a neskôr aj
degeneratívne zmeny (artrózy). Predovšetkým na nosných kĺboch dolných končatín
a na osovom aparáte.
Výskyt tvrdej chôdze u 2 580 pacientov s bolesťami pohybového systému
sme zaznamenali u 79 % z nich. Z 52 žiakov základnej školy ju malo 67 %[E36]. Ide
o závažné zistenia. V snahe preventívne zmierniť jej mechanické negatíva sme zis‑
tili, že už poučením pacientov o potrebe mäkšej chôdze sa štatisticky signifikantne
znížila jej hlučnosť o 10 decibelov, vo všetkých sledovaných škálach zvuku. Ďalším
efektívnym opatrením na zmiernenie jej negatív je pravidelné využívanie nestabil‑
ných podložiek. Po 5 týždňoch ich využívania sme zariadením „foot-checker“ zistili
zníženie plochy nôh (vytváranie klenby nohy), výskytu tvrdej chôdze a symetrizá‑
ciu i presun ťažiska tela k pätám. To zmierňuje pravdepodobnosť vzniku bolestí DK
a chrbta. Súčasne sme stabilometrom zachytili zníženie vychyľovania tela v segmen‑
te Th4/5 a zrýchlenie svalovej reakcie v antero-posteriórnom i laterálnom smere v LS
prechode. To je prejavom výrazného zlepšenia stabilizačnej funkcie celého pohybo‑
vého systému, predovšetkým chrbtice. Z týchto dôvodov odporúčame v rámci vyšet‑
renia chôdze hodnotiť aj jej tvrdosť a namiesto nešpecifických pojmov achylodýnia,
koxalgia a pod., používať etiopatogenetickejší termín symptóm tvrdej chôdze. V rámci
úpravy funkčných porúch dolných končatín a chrbtice úspešne využívame nestabil‑
né podložky. Efektívne sa dajú využiť aj pri liečbe rôznych tráum (distorzií a fraktúr
DK, lézií meniskov kolena) i degeneratívnych zmien (artrózy nosných kĺbov, halux
valgus) (Obr. E.7).
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Obr. E.7

Využívanie nestabilných podložiek
V rámci riešenia klinických ťažkostí pacienta je potrebné analyzovať dr‑

žanie tela a využívanie opornej funkcie končatín počas menenia pozícií, vertikali‑
zácie a vykonávania denných činností (práca v domácnosti i na pracovisku, vstáva‑
nie z vane, šnurovanie topánok, zdvíhanie vecí, atď.). V rámci vykonávania hrubej
(premiestňovanie, sadanie, stravovanie, atď.) i jemnej motoriky (tvorivá činnosť) je
potrebné pacientov poučiť o stálom využívaní opornej funkcie končatín z aspektu
kvality i kvantity. Z pohľadu šetrenia osového aparátu je nutné sa vyhýbať pozíciám
v predklone s addukovanými DK.
Z liečebno-preventívneho prístupu možno zhrňujúco odporúčať pri využí‑
vaní jednotlivých PLF:
• vyhýbať sa: jednostrannej statickej záťaži a predklonu v kombinácii so stojom
spojným
• využívať: opornú funkciu končatín, aktiváciu stabilizačného systému chrbtice,
ergonomizujúce pomôcky i techniku, dynamizáciu pozícií a ich striedanie.
Pre lekára FBLR je veľmi vítané ak jeho celodenná činnosť a pochopiteľne,
osobitne práca v ambulancii, je stále vedomí proces učenia, tvorený pozorovaním,
preciťovaním, hľadaním chýb i riešení. Na pacientovi i na sebe. Počas ťažkostí i po
nich. V priebehu príchodu pacienta, jeho vyzliekania, vyšetrovania a aj pri následnej
administratívnej činnosti.

E.3.3.1.4

Neurofyziológia
Motorický systém je štrukturálne a funkčne hierarchicky organizova‑

ný. Základné motorické reflexy sú na miechovej úrovni a podliehajú kontrole vyš‑
ších ústredí CNS. Najvyššie nadradenou motorickou časťou je mozgová kôra[E85].
Hierarchia motorickej reprezentácie závisí od paralelnej hierarchie senzorických
vstupov[E16]. Na riadení motoriky sa podieľajú prakticky všetky časti CNS. Zaisťovanie
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polohy tela má reflexný charakter – oporná motorika je reflexná motorika. Primár‑
ne je riadená pohybovými centrami mozgového kmeňa, predovšetkým retikulárnou
formáciou a vestibulárnymi jadrami a to prostredníctvom koordinácie polohových,
postojových a vzpriamovacích reflexov. Základom všetkých posturálnych reflexov je
svalový tonus, poisťovaný a udržovaný na určitej úrovni predovšetkým propriocep‑
tívnymi spinálnymi reflexmi a gama systémom[E84].
Podmienené reflexy sa podľa súčasných poznatkov nevytvárajú v samot‑
nom kortexe veľkého mozgu, ale vznikajú v spolupráci kortexu so subkortikálnymi
štruktúrami. Vznikajú v spolupráci s limbickým systémom, ktorý zaisťuje súčasne
aj tvorbu potrebných pamäťových engramov pre „zapamätanie si“ týchto naučených
podmienených pohybových reflexov. Po príkaze k pohybu vzniká najskôr aktivita
v oblastiach subkortikálnych, vo formatio reticularis a v limbickom systéme. Potom
sa objaví v bazálnych gangliách a neskôr prejde do asociačných oblastí kortikálnych.
Nakoniec sa objavuje motorická oblasť kortikálna (homunculus) a až potom sa aktivi‑
ta prenáša z kortikálnej oblasti Betzových buniek k miechovým motoneurónom a od‑
tiaľ k svalom. Iniciácia pohybu teda nevychádza z primárneho motorického kortexu,
ako sa dlhšie predpokladalo, ale kortex je skôr organizátorom, integrátorom a výkon‑
ným orgánom motorickej funkcie. Podnet k pohybu teda vychádza zo subkortikál‑
nych štruktúr a limbického systému, ktorý možno označiť ako primitívny motorický
systém.
Podľa súčasných poznatkov možno pokladať limbický systém za najstarší
motorický systém. Rozhoduje o celkovom zameraní pohybu, má veľmi difúzny vplyv
na celú motoriku a ovplyvňuje aj emócie a vegetatívny systém. Limbický systém sa
považuje hlavne za systém motivujúci pohyb (emotional brain), ako za systém, ktorý
ho riadi. Zohráva úlohu pri iniciácii a príprave pohybu. Tomuto „pocitovému mozgu“
pripisujeme vyhodnocovanie zmyslových vnemov podľa významu pre organizmus
a následnú základnú orientáciu pohybovej reakcie na daný podnet: adverzívnu, ale‑
bo abverzívnu[E88].
Pevnú východiskovú bázu pre pohyb zaisťujú štruktúry subkortikálne
a preto ich aktivita vlastnému pohybu predchádza. Riadenie pohybu je závislé na af‑
erentných exteroceptívnych signáloch, ktoré určujú pohybový zámer a na signá‑
loch proprioceptívnych, ktoré kontrolujú priebeh vlastného pohybu proprioceptív‑
nou spätnou väzbou. Intenzívnym zdrojom týchto signálov sú rôzne formy liečebnej
telesnej výchovy (nestabilné plošiny, hippoterapia, akrálna koaktivačná terapia, SM
systém, atď.)
Proces riadenia pohybu umožňuje udržanie vzpriamenej polohy, lokomóciu
a celý rad vysoko špecializovaných činností. Vzpriamený postoj a stabilizácia rovno‑
váhy je produktom komplexného dynamického systému, ktorý je založený na integ‑
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rácii vstupov do CNS z multimodálnych senzorických zdrojov, zahŕňajúc aferentné
informácie predovšetkým zo zrakového, vestibulárneho a proprioceptívneho sys‑
tému[E66].
Pri hodnotení pohybu sa v súčasnosti v kineziológii stále viac uplatňujú
funkčné aspekty. Predpokladom pre hodnotenie pohybu sú znalosti nielen z anató‑
mie a biomechaniky, ale predovšetkým z neurofyziológie a kybernetiky. V náväznos‑
ti na funkčnú anatómiu je potom pre vlastnú kliniku pohybových porúch dôležité aj
sledovanie vlastného účelu pohybu – teleologický aspekt[E24].
Pre riadenie vôľového pohybu sa predpokladá, že musia byť najmenej dva
descendentné systémy. Jeden pre obratnú funkciu svalov na akre končatiny a druhý
pre opornú a silovú funkciu svalov na koreni končatiny a v ose tela. Nemožno ich
označovať podľa nervových dráh, ako tomu bolo doteraz, ale podľa ich skutočnej
funkcie. Preto je potreba odlišovať systém jemnej vôľovej pohyblivosti akrálnej od
systému podpornej pohyblivosti koreňovej a axiálnej. Na základe uvedených poznat‑
kov rozdeľujeme pohybovú sústavu podľa funkčných systémov teleokinetickej
motoriky a rozoznávame preto nasledujúce systémy:
1.

systémy podpornej motoriky koreňovej a axiálnej (hrubá motorika):
a) systém pre posturálnu motoriku (statická motorika – hold), ktorého nasta‑
vovacím ústrojom je formatio reticularis a výkonným orgánom sú vestibu‑
lárne jadrá v oblasti mozgového kmeňa,
b) systém pre lokomóciu (dynamická motorika – move), ktorej riadiacim ústre‑
dím sú kortikosubkortikálne centrá,

2.

systém obratnej motoriky akrálnej (jemná motorika):
a) akrálny systém obratnej motoriky, riadený z mozgovej kôry, vykonávajúci
ideokinetické pohyby,
b) systém komunikačnej motoriky ovládajúci svalstvo tváre, rečových orgá‑
nov, vrátane gestikulácie. Je tiež riadený priamo z mozgovej kôry.
Koordinácia všetkých týchto systémov, ktoré vzájomne spolupracujú je za‑

istená CNS[E88].
Hoci postúrou všeobecne chápeme aktívne motorické schopnosti, ktorých
cieľom je udržanie polohy, teleologickým uvažovaním sa v konkrétnom prípade väč‑
šinou jedná o špecifickejší proces. O zaistení polôh telesných schém, ktoré majú kon‑
krétny účel, väčšinou orientačnú funkciu. Hovoríme preto aj o tzv. východiskovej
orientačnej polohe pred vykonaním pohybového zámeru.
V tejto súvislosti je treba zdôrazniť dva princípy:
1.

Princíp celistvosti, kedy je polohou myslená reakcia celého systému, nielen
určitej časti pohybového aparátu.
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2.

Princíp dynamickosti, kedy je každá poloha daná nielen staticky, ale aj urči‑
tou dynamickou rovnováhou síl a vektorov[E24].
Každý pohyb predpokladá teda nielen vzpriamené držanie, ale aj

veľa konkrétnejšie definovaných motorických posturálnych činností. Tieto
schopnosti sú u človeka jednak do určitej miery geneticky definované, jednak
sa v priebehu ontogenézy vyvíjajú a individuálne konkretizujú.
Teleologicky môžeme diferencovať niekoľko úrovní posturálneho sprá‑
vania. Z hľadiska posturálnej ontogenézy sú iniciované, orientačné posturálne
schopnosti, ktoré jedinca zaraďujú do konkrétneho trojrozmerného priestoru. Mož‑
no ich bližšie konkretizovať na antigravitačné až rovnovážne. Ďalej hodnotíme
posturálne schopnosti, ktoré jedinca stabilizujú a umožňujú tak vykonať ďalší urči‑
tý dynamický pohyb. Tieto tzv. stabilizačné schopnosti možno opäť diferencovať
na antigravitačné atď. Posturálne správanie možno posudzovať aj z hľadiska účelu
zachovania integrity systému. V klinike porúch pohybu býva toto ochranné drža‑
nie často dominantné. Pri bližšom pohľade ide o navzájom sa prelínajúce úrovne po‑
sturálnych schopností. V ich konkrétnom kineziologickom obsahu môžeme vystopo‑
vať prvky geneticky dané, u každého jedinca viac – menej štandardné až uniformné
a prvky motoriky získané v priebehu ontogenézy, ktoré môžu byť a sú individuálne
rozdielne.
Z praktického hľadiska je pre sledovanie posturálnej motoriky jednotiacim
prvkom tzv. automatická kontrola polohy tela. Túto schopnosť má za fyziologických
podmienok každý človek už v novorodeneckom veku. Na základe tejto automatickej
kontroly polohy tela sa v priebehu ontogenézy postupne programovo manifestujú
vzpriamovacie mechanizmy ako predpoklad ďalších diskrétnejších pohybov.

E.3.3.1.5

Riadenie motoriky
Systém riadiaci motoriku pracuje na základe istých programov, ktoré si vy‑

berá a modifikuje podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ je funkcia určitej súčasti pohybo‑
vého systému oslabená, alebo vypadnutá, zvolí riadiaci systém iný postup tak, aby
bol pôvodný cieľ splnený. Vďaka tejto možnosti substitúcie a kompenzácie môže plniť
organizmus ako celok svoje motorické a ďalšie funkcie aj pri rôznej miere poškode‑
nia svojich jednotlivých súčastí. Použitie náhradného programu však viac zaťažu‑
je zostávajúce súčasti. Pokiaľ je takáto záťaž nadmerná, dochádza aj k poruche ich
funkcie[E87].
Bazálnym prvkom podieľajúcim sa na pohybe človeka je posturálny sys‑
tém. Tvorí základ pre funkciu lokomočného systému. Podstatnou časťou vývoja člo‑
veka je typická relatívne dlho trvajúca ontogenéza. Tá prebieha podľa fylogeneticky
fixovaných princípov založených na predefinovaných pohybových programoch su‑
chozemských tetrapoidov. Posturálna ontogenéza je pre každého, zdravo sa vyvíja‑
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júceho jedinca svojou postupnosťou totožná, hoci v detailoch individualizovaná[E56].
S všeobecnými pohybovými programami pracuje Vojtova reflexná lokomócia. Tieto
staré pohybové programy sa síce izolovane v posturálnej pohybovej ontogenéze ne‑
vyskytujú, ale sú k dispozícii ako stavebný kameň pre vývoj bipedálnej lokomócie,
prípadne pre terapeutický zásah k optimalizácii svalových funkcií. Cieľom a výsled‑
kom ontogenetického vývoja, práce riadiacich mechanizmov a efektorov pohybovej
sústavy je bipedálna lokomócia človeka – chôdza[E61]. V priebehu ontogenézy človeka
sa lokomócia vyvíja postupne od starších primitívnych vzorcov kvadrupedálnej lo‑
komócie až do vertikálneho bipedálneho vzoru chôdze[E88]. Hypotéza o opakovaní fy‑
logenetického vývoja v rámci prenatálnej ontogenézy je síce už prekonaná, ale istá
fylogenetická kontinuita je zrejmá. Ľudská vývojová dráha sa začne odlišovať od vý‑
voja iných ľudoopov po období nezávislej lokomócie u batoliat, možno kvôli prispô‑
sobeniu oddeleného pohybu horných končatín (napr. úchopu predmetu) počas ryt‑
mickej lokomócie[E12]. Zložitosť a rozloženie organizácie ľudskej posturálnej kontroly
a lokomócie u človeka vysvetľuje, prečo u človeka trvá v porovnaní s ostatnými sta‑
vovcami mnoho rokov, minimálne do obdobia adolescencie[E27].
Kontrola postúry a lokomócie sú navzájom závislé na mnohých rôznych
úrovniach CNS, od motorického kortexu, k bazálnym gangliám, mozgovému kmeňu
a mieche[E23]. Skutočné vzpriamenie je možné až vtedy, keď prevládne vplyv centrál‑
nych riadiacich úrovní, ktorý umožní posturálnu stabilizáciu vo vertikále. Podľa
neurofyziologického hierarchického konceptu v priebehu vývoja dieťaťa pozvoľne
nastupuje vplyv mozgovej kôry potláčajúcej prejavy spinálnych a subkortikálnych
reflexov. Chôdzu aj v náročnom členitom teréne bez straty stability umožňuje korti‑
kospinálna kontrola lokomócie[E11].
V rôznych častiach CNS existuje funkčná sieť neurónov produkujúcich špe‑
cifický rytmický pohyb, napr. chôdza, dýchanie, žuvanie, sacie pohyby, vyprázdňo‑
vanie, bez vedomého úsilia a bez pomoci periférnej aferentnej spätnej väzby. Takéto
zosieťované neurónové pacemakery rytmického pohybu nazývame centrálne
generátory vzorov pohybu (CPG). Spinálne centrálne generátory vzorov pohybu
u cicavcov predstavujú siete s centrami v cervikálnej a lumbálnej úrovni, kde kontro‑
lujú predné (horné) a zadné (dolné) končatiny[E22]. U väčšiny cicavcov je teda nervová
kontrola lokomócie založená na CPG na spinálnej úrovni.
Tieto nervové siete, produkujúce vzorce pohybu, sú nesmierne prispôsobivé
a schopné vytvárať odlišné motorické správanie. To môžeme využívať aj počas ree‑
dukácie chôdze pomocou hippoterapie, tréningom chôdze s odľahčením hmotnosti
tela manuálnou asistenciou na pohyblivom chodníku, alebo roboticky asistovaným
tréningom, napriek poškodeniu vyšších oblastí CNS. CPG síce môžu vytvárať koordi‑
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nované motorické vzorce v izolácii, ale výkonná funkčná regulácia príslušných mo‑
torických vzorov vyžaduje aferentný a supraspinálny vstup[E96].
Pre stimuláciu lokomočných centier v mieche je zásadné optimálne množ‑
stvo aferentných vzruchov. Povel k začiatku a koncu rytmickej aktivity prichádza
zo supraspinálnej úrovne[E13]. CPG teda produkujú jednoduché rytmické pohyby a sú
modulované a kontrolované vyššími supraspinálnymi centrami (bazálne gangliá,
mozoček, kortex). Generátor vzorca lokomočného pohybu je situovaný v spinálnej
mieche a to samostatne pre každú končatinu. Pokiaľ sú všetky končatiny v činnosti,
je aktivita všetkých generátorov navzájom koordinovaná. Generátor nie je schopný
pracovať spontánne. Usudzuje sa, že generátor vzorca lokomočného pohybu je aktivo‑
vaný signálom vychádzajúcim z istej oblasti retikulárnej formácie stredného mozgu,
označovanej ako mezencefalická lokomočná oblasť (mesencephalic locomotor region).
Toto centrum nielen spúšťa generátor lokomočného pohybu, ale určuje aj charakter
lokomócie[E57].
Rytmická aktivita generovaná prostredníctvom CPG je však možná aj bez
pravidelného rytmického firingu z vyšších centier, ale je ovplyvňovaná prostred‑
níctvom propriocepcie, ktorá zohráva nevyhnutnú úlohu pri samotnej realizácii
pohybu[E28]. Spinálne CPG využívajú pre moduláciu svalovej aktivity množstvo pro‑
prioceptívnych stimulov, avšak kinetická a kinematická informácia prostredníctvom
kožných receptorov, svalových vretienok a Golgiho teliesok je pre výslednú lokomó‑
ciu človeka kľúčová. Produkciu rytmickej aktivity CPG môžu dokonca iniciovať sa‑
motné proprioceptory[E11].
Zložitejšie vzorce vrodených reakcií vznikajú v nervových obvodoch, kto‑
ré nemajú charakter klasického reflexného oblúka. Vzorec správania je určovaný en‑
dogénnou vzruchovou aktivitou, ktorá nevyžaduje periférnu stimuláciu zmyslových
orgánov. Aj tak je však aferentná signalizácia z končatinových proprioreceptorov dô‑
ležitá. Úlohou aferentnej signalizácie je reflexne upravovať motorický program gene‑
rátorov pohybového vzorca tak, aby výsledný lokomočný pohyb bol zladený s teré‑
nom, po ktorom sa uskutočňuje.
Ľudská lokomócia je fylogeneticky uložený bazálny pohybový program,
ktorý sa u človeka neprejaví v komplexe, ale jeho komponenty sa vyskytujú v proce‑
se posturálno-pohybovej ontogenézy. Pohybový program je organizovaný súbor
jednoduchých pohybových vzorov (podprogramov) uložených v pamäti, z kto‑
rej sa dajú vyvolať[E88].
Čo sa týka fylogeneticky vštepených globálnych pohybových programov,
teda autonómnych pohybov (bez reakcie na vonkajší podnet) pri zapojení celého tela,
rôzni autori ich v kontexte ontogenézy ľudskej motoriky pomenúvajú rôzne, napr.
rámcové pohybové programy[E88], alebo globálne modely lokomócie[E92]. Tieto sa uplat— 388 —
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ňujú vo forme „odrazových mostíkov“ adaptácie na pohyb v určitom prostredí.
Podľa Vojtu[E90] tieto globálne pohybové modely (rámcové programy) sú ge‑
neticky zakotvené (fixed patterns) a štrukturálne fixované (posturálne aj lokomoč‑
né). Udržujú a zdokonaľujú sa ich praktickým využívaním[E88]. Z týchto geneticky de‑
terminovaných programov sa podľa väčšiny autorov odvíjajú následne iné, získané
programy (acquired patterns).
Za kostru pohybových stereotypov, z ktorých všetky ostatné ľudské pohyby vychádzajú, bývajú označované globálne modely, či koordinačné
komplexy reflexnej lokomócie. Tie sú fylogeneticky zabudované v ľudskom ge‑
nóme a vybavujú sa autonómne, postupne kraniokaudálnym smerom zrenia CNS[E44],
za účelom osvojenia si programu bipedálnej chôdze[E92]. Existujú dva fylogeneticky
determinované komplexy pohybu vpred (globálne vzory), ktorých komponenty sú
v ľudskej posturálnej pohybovej ontogenéze integrované. Sú to reflexné plazenie
a reflexné otáčanie. Vývoj prirodzeného spôsobu lokomócie vrcholí okolo 12 mesia‑
ca života dieťaťa, kedy dochádza k naplneniu programu globálneho pohybového ste‑
reotypu bipedálnej chôdze na podklade modelov umiestnených v mozgovom kmeni
a v postranných miechových gangliách[E88].
Čápová[E8] zdôrazňuje, že geneticky preformované vzorce posturálnej mo‑
toriky, ktoré ona nazýva bazálne posturálne programy (pre oporu o dolnú končati‑
nu, stabilizáciu osového orgánu, atď.) je potrebné terapeuticky spúšťať v najprirodze‑
nejších situáciách. To je blízke aj konceptu Bobathovcov i hippoterapii, ktorá podľa
našich predpokladov má potenciál oslovovať všetky popísané úrovne i funkcie CNS
a demaskovať v optimálne nastavených polohách zložky geneticky determinovaných globálnych motorických programov. Tým všetkým podporovať kryštalizá‑
ciu riadiacich procesov a následne, pri ich využívaní, ovplyvňovať aj formovanie vý‑
konných zložiek lokomočného systému.
Centrálny nervový systém a jeho činnosť predstavuje oblasť, ktorej spozná‑
vanie bude vždy veľkou, ale nedostatočne naplniteľnou výzvou. Väčšina súčasných
poznatkov o riadiacej funkcii CNS je založená na množstve teoretických predpokla‑
dov. Napriek tomu, že táto oblasť bude vždy istá terra incognita, môžeme tvrdiť, že
riadenie motoriky prebieha hierarchicky na všetkých úrovniach CNS. Rôznymi for‑
mami LTV môžeme, facilitovať spinálne, supraspinálne i kortikálne štruktúry a im
zodpovedajúce prenatálne a postnatálne programy i podprogramy, riadiace a formu‑
júce pohybový systém človeka. Využívame na to predovšetkým vývojovo, ale i funkč‑
ne vhodné polohy, opornú funkciu a senzomotorické, osobitne proprioceptívne sti‑
muly.
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E.3.3.2

Ergoterapia
Ergoterapia (ergon – práca) je zameraná na zlepšenie zdravotného stavu

pacienta prácou. Jej cieľom je dosiahnutie a zachovanie maximálnej sebestačnosti
a nezávislosti človeka pri pracovných, záujmových a bežných denných aktivitách (ac‑
tivities of daily living – ADL). Zacieľuje sa na také činnosti, ktoré považujú pacienti
za dôležité pre ich život. Umožňujú im zachovanie jeho odpovedajúcej kvality a za‑
pojenia sa do spoločnosti. Ergoterapeutické postupy sú zamerané na funkcie motorické (hrubá a jemná motorika, grafomotorika), senzorické (zmysly, propriocepcia,
stereognózia) a kognitívno–komunikačno–sociálne (orientácia, správanie). Okrem
toho sa ergoterapia zaoberá problematikou kompenzačných pomôcok (umožňujú
činnosť vykonať), ADL a predpracovnou rehabilitáciou[E77]. Ergoterapiu môžeme
rozdeliť na[E93]:
• kondičnú, ktorá posilňuje pacientovu fyzickú a psychickú zdatnosť. Športo‑
vými hrami a manuálnymi záujmovými činnosťami (modelovanie). Odpútava
jeho pozornosť od nepriaznivého zdravotného stavu,
• cielenú na postihnutú oblasť. Zameriava sa na obnovenie jej základných po‑
hybov, vytvorenie správnych pracovných stereotypov a pracovných polôh. Er‑
goterapia sa väčšinou vykonáva s nejakým nástrojom, ktorým pacient vytvorí
nový výrobok. Táto motivačná činnosť predstavuje plynulý prechod k individu‑
álnej LTV,
• zameranú na výchovu k sebestačnosti. Je zameraná na bežné denné aktivi‑
ty v interiéri i exteriéri (hygiena, nákup),
• zameranú na pracovné začlenenie, ktoré dáva pacientovi lepšie perspektívy.
Zisťuje sa jeho zvyškový pracovný potenciál aj jeho telesné, zmyslové a men‑
tálne schopnosti pre možné zaradenie do práce, alebo vzdelávacieho procesu.
Aplikujeme ju aj v období, keď si pacient vracajúci sa do pôvodného zamestna‑
nia potrebuje v rekonvalescencii zvyknúť na pracovný výkon a tempo.
Pri napĺňaní cieľov „occupational therapy“ vychádzame zo zásad, že má byť
zaujímavá, účelná, adekvátna pacientovej osobnosti, rešpektujúca jeho možnú bolesť
a reálne potreby, vo vhodnom prostredí. Má byť vždy súčasťou komplexnej rehabili‑
tácie.

E.4

Menej frekventované postupy v liečebnej rehabilitácii
V medicíne musíme vychádzať z princípu „primum non nocere“. Je to jedna

z príčin, prečo niektorým liečebným metodikám trvá dlhšie, kým sú akceptované šir‑
šou odbornou spoločnosťou. A týka sa to samozrejme aj odboru FBLR. Známa a u detí
najnižších vekových kategórií nenahraditeľná reflexná lokomócia podľa Vojtu je
dodnes v mnohých krajinách nevyužívaná. Jeden z dôvodov je, že deti pri nej plačú.
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Ďalší, že nie je o nej dostatok EBM štúdií, hoci získať ich je pochopiteľne problematic‑
ké a to nielen z etických príčin. A to sa týka i iných metodík v oblasti FBLR, napr. mo‑
bilizačných a manipulačných. Jedných z faktorov, ktoré často obmedzujú využívanie
hlavne nových poznatkov sú ekonomické.
A osobitne medicína patrí medzi tie oblasti života spoločnosti, kde sa nové
vedecké objavy a poznatky aplikujú medzi prvými. Pritom práve súčasnosť prináša
vďaka rozvoju informačných technológií neuveriteľné možnosti do všetkých lekár‑
skych špecializácií. Z tohto pohľadu žijeme naozaj zlomové obdobie. O možnostiach
takých diagnostických metód (zobrazovacích, biotechnologických, atď.) i terapeutic‑
kých postupov (operačných postupov riadených na diaľku, naprogramovaných a re‑
alizovaných cez počítač, atď.) sa nám pred pár rokmi ani nesnívalo. Za pár desaťročí
medicína spravila skoky, ktoré v nej neprebehli celé stáročia. Napriek tomu môžeme
s istotou predpokladať, že tie najväčšie zmeny celých zdravotníckych systémov sú stá‑
le pred nami. A to vo veľmi krátkom čase. A umožní ich práve rozvoj a využitie infor‑
mačných technológií.
Nemožno pritom pochybovať o tom, že odbor FBLR bude patriť medzi tie,
ktoré tento proces ovplyvní veľmi výrazne. Náš prístup je totiž komplexný a snažíme
sa hodnotiť i ovplyvňovať telesnú, duševnú, sociálnu i duchovnú stránku pacientovej
osobnosti. Pôsobíme nielen na pacientove výkonné štruktúry a orgány, ale aj ich ria‑
diace systémy. A práve pri ich ovplyvňovaní sa určite v blízkej budúcnosti začnú vy‑
užívať prevratné technológie.
Súčasne možno predpokladať, že nové technológie umožnia objektivizovať
a intenzívnejšie využívať doteraz iba empiricky tušené a len parciálne poznané, ob‑
rovské potenciály ľudského organizmu. A to ako v oblasti dosiaľ len čiastočne využí‑
vaných funkcií centrálneho nervového systému, tak v oblasti predpokladaných ener‑
goinformačných systémov u väčšiny živých organizmov.
Očakávaná značná reštrukturalizácia fungovania zdravotníckych systé‑
mov prinesie rozvoj nových zdravotníckych profesií, ale i transformáciu, prípadne
útlm niektorých súčasných špecializácií. Určite príde k modifikácii vykonávania
mnohých foriem liečby, vrátane rehabilitácie. Nepochybne sa zavedie širšie využíva‑
nie telerehabilitácie. Osobitne to možno predpokladať pri niektorých formách kine‑
zioterapie.
Súčasne môžeme s veľmi vysokou pravdepodobnosťou tvrdiť, že človeka
ako diagnostika a terapeuta nenahradí žiadna technológia. A to sa týka prístupu ako
v psychickej tak telesnej oblasti. Nič nenahradí ľudské myslenie, analyzovanie, cit,
dotyk, atď. Či už diagnostický, alebo terapeutický.

— 391 —

Kapitola E

E.4.1

Technológie
Používanie rôznych zariadení (nástrojov, prístrojov), bolo vždy súčasťou

postupov v odbore FBLR. Či už sa jednalo o aplikáciu fyzikálnej liečby, alebo vyu‑
žívanie rôznych zariadení v rámci liečebnej telesnej výchovy pri hodnotení, úprave
a obnovovaní pohybových schopností, zručností, svalovej sily, kondície (stacionárne
bicykle, bežkovacie prístroje, železné pľúca po poliomyelitíde, trakčné stoly, ergo‑
metrické, posilňovacie a vibračné zariadenia, nestabilné plošiny, expandery, atď.).
V rámci komplexnej rehabilitácie sa od nepamäti využívali rôzne formy zdravotných
pomôcok (barle, protézy, vozíky, atď.) technologicky zodpovedajúcej danej dobe. Do
tohto procesu sa v priebehu histórie zaradili i slovenské osobnosti. Bratislavský ro‑
dák, vynálezca J. W. Kempelen, zakladateľ experimentálnej fonetiky a priekopník lo‑
gopédie skonštruoval hovoriaci stroj. Celosvetovo prvý úspešný pokus o mechanický
syntetizér reči. Napodobňoval anatomický model ľudského rečového aparátu. Hovo‑
riaci stroj ovplyvnil i A. G. Bella vynálezcu telefónu.
Kempelen svoje výskumné skúsenosti vydal v roku 1791 vo Viedni, v dodnes podnetnom diele Mechanizmus ľudskej reči. Vytvoril tiež prvý, prakticky využiteľný prístroj
na písanie pre nevidiacich a súčasne naučil čítať a písať skladateľku a primadonu viedenskej opery. Využil písmená vystrihnuté z papiera a text vytvorený špendlíkom perforáciou
papiera. V 18. storočí neexistovali žiadne pomôcky pre nevidiacich a prevládal názor, že
osoby s takýmto handicapom, nie sú schopné vzdelania. Speváčka predviedla písací stroj
i metódy výučby v Paríži, čo tam podnietilo vznik prvej školy pre nevidiacich. Jej odchovanec bol i vynálezca písma pre nevidiacich Louis Braille. Dr. Ľudovít Markušovský, rodák zo
Štrby v 19. storočí, zasa ako prvý na svete využíval nosové spekulum, ktoré si sám navrhol.
A podobných príkladov je viac.
Súčasný obrovský rozvoj doteraz nepoznaných technológií, osobitne počíta‑
čových, prináša výrazné pozitívne zmeny nielen v celom spektre diagnostických i te‑
rapeutických rehabilitačných prístrojov, ale samozrejme i v rozvoji rehabilitačných
pomôcok. Tieto tendencie sa týkajú nielen dizajnovej stránky, komfortu využívania
a minimalizácie týchto zariadení, ale predovšetkým rozširovania rozsahu možnosti
ich aplikácií a účinnejšieho ovplyvňovania postihnutých funkcií. Integrovanie mo‑
derných technológií výrazne obohacuje a modernizuje komplexnú rehabilitáciu,
pričom samozrejme čiastočne narúša zaužívané teoretické, klinické a riadiace stere‑
otypy. A tento vývoj sa bude nepochybne zintenzívňovať, pričom prinesie možnosti,
ktoré predstavujú pre doterajšie generácie iba istú formu science fiction.
Bude to 100 rokov, čo priniesol Karel Čapek slovo robot a predstavu o ňom.
Čo sú robotické a čo asistujúce technológie? Neexistuje jednoznačná zhoda v otáz‑
ke, ktoré zariadenia klasifikujeme ako robotické. Všeobecne sa za roboty považujú
technológie, ktoré majú tendenciu vykonávať čiastočne, alebo úplne: pohyb, ovláda‑
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nie mechanického ramena/končatiny, snímanie prostredia a manipulovanie
s ním a vykazovanie inteligentného správania, osobitne správania napodob‑
ňujúceho ľudí, alebo zvieratá[E10]. Roboty majú akčné zložky/jednotky a senzory.
Činnosť, ktorú vykonávajú, je založená na nasnímanom stave (končatiny, tela), alebo
prostredia (aj virtuálneho) a existencii inteligentnej reakcie na tento stav, alebo pros‑
tredie. Bez inteligencie je to „len“ automat.
Asistujúce (pomocné) technológie (Asssistive Technology AT), novšie
asistujúce produkty/výrobky, sú definované ako akákoľvek položka, zariadenie,
alebo produktový systém, ktorý bol komerčne zakúpený, upravený, alebo pri‑
spôsobený a ktorý sa používa na rozšírenie, udržiavanie, alebo rozvoj funkč‑
ných schopností jednotlivcov s postihnutím[E17],[E18]. Jedná sa o širokú škálu zaria‑
dení, služieb, stratégií a postupov, ktoré sú koncipované a používané na zmiernenie
a úpravu problémov, ktorým čelia jednotlivci s disabilitou[E1].
AT sú zariadenia na podporu nezávislého fungovania osôb s impairmen‑
tom, alebo disabilitou. Predstavujú široké spektrum prístrojov od technicky jedno‑
duchých (zabudované rukoväte na stravovacie potreby) až k technologicky vyspelým
zariadeniam – high tech devices (elektrické vozíky, komputerizované komunikačné
systémy, alternatívne prístupové systémy). Cieľom AT je prispieť k efektívnemu zlep‑
šeniu života u ľudí s disabilitou, ale aj u starších osôb, prekonávaním i riešením ich
funkčných problémov, znižovaním ich závislosti na ostatných a prispievaním k ich
integrácii do rodiny a spoločnosti[E21],[E74].
Robotické zariadenia využívané k ovplyvňovaniu ľudskej motoriky môžu
pracovať pasívne, aktívne, alebo interaktívne. Pri pasívnych zariadeniach je pohyb
ovplyvňovanej končatiny obmedzený na istý rozsah, v rámci ktorého môže pacient
vykonávať aktívny pohyb. Pri zariadeniach pracujúcich aktívne je ľudské telo, pri‑
padne jeho časť, vedená po trajektórii pomocou ovládačov a vykonáva pasívny pohyb.
Pri interaktívnych zariadeniach prístroj poskytuje podpornú stratégiu, ako reakciu
na možnosť vykonávania pohybu ovplyvňovanej časti pohybového systému. Roboti‑
zovanú rehabilitáciu považujeme za súčasť komplexného rehabilitačného programu.
Roboty sú vybavené adaptívnymi riadiacimi systémami, ktoré umožňu‑
jú individualizáciu rehabilitačného zásahu podľa konkrétnych potrieb a zostávajú‑
cich schopností jednotlivého pacienta, s cieľom podporiť senzomotorickú, kognitívnu
a behaviorálnu obnovu. Robotické rehabilitačné postupy umožňujú zvýšiť intenzitu
a/alebo frekvenciu terapeutických interakcií, obohatiť zmyslové zážitky a/alebo uľah‑
čiť vykonávanie enviromentálnych akcií a interakcií.
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Robotický systém je tvorený z niekoľkých subsystémov:
• mechanický nosný systém tvorený všeobecne zo spojníc (tyčí) a spojov. Po‑
skytuje fyzickú podporu ostatným subsystémom a mechanické obmedzenia,
ktoré umožňujú, alebo obmedzujú pohyb v rôznych rovinách,
• ovládací/vykonávací systém umožňuje vykonávať činnosť v súvislosti s loko‑
móciou, alebo manipuláciou. Súvisí so schopnosťou pohybovať mechanickými
súčasťami robota. Prostredníctvom tohto systému je možné implementovať stra‑
tégie riadenia pohybu pomocou servomotorov, prevodových prvkov a ďalších
komponentov,
• senzorický systém schopný získať údaje o vnútornom stave mechanického
systému (propriocepčné snímače, ako sú snímače polohy) i o vonkajšom stave
prostredia (exteroceptívne snímače, ako sú snímače sily),
• riadiaci systém, ktorý spája činnosť s vnímaním a ktorý môže riadiť vykona‑
nie činnosti s ohľadom na ciele stanovené technikou plánovania akcie a na li‑
mity určené robotom a prostredím.
Aby bol robotický systém funkčný, je vybavený aj systémom napájania
(môže využívať elektrickú sieť, alebo úložné systémy) a užívateľským rozhraním na
riadenie a plánovanie činnosti zariadenia. Podľa funkčnosti tieto subsystémy môžu
predstavovať:
• pohybové zariadenie, ktoré umožňuje robotickému systému pohybovať sa
v priestore pomocou kolies, alebo mechanických nôh,
• manipulačný prístroj, ktorý umožňuje robotickému systému interagovať s pro‑
stredím prostredníctvom mechanických ramien, finálnych efektorov, umelých
rúk[E20].
Robotická technológia musí byť vybavená danými subsystémami: mecha‑
nickou podporou, akčnými jednotkami, snímačmi a riadiacim systémom.
Podľa mechanického a riadiaceho systému i z hľadiska štruktúry rehabili‑
tácie pohybu (na základe rozhrania s používateľom) možno robotické zariadenia kla‑
sifikovať na:
• exoskeletálne zariadenia, ktoré umožňujú priamu kontrolu pohybu v kaž‑
dom segmente končatiny a vytvárajú sily potrebné na pohyb každým segmen‑
tom zvlášť, podľa každej nezávislej zložky požadovaného pohybu. Exoskeletálne
prístroje delíme na:
–– pevné exoskeletálne zariadenia, ktoré svoju funkciu vykonávajú v preddefi‑
novanom priestore (Obr. E.8),
–– nositeľné exoskeletálne zariadenia, kde všetky komponenty sa môžu pohybo‑
vať s osobou, ktorá ich nosí.
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Obr. E.8

Lokomat® Pro 3D, Hocoma AG – exoskelet

• zariadenia koncového efektora, pri nich sa celá končatina pohybuje pôsobe‑
ním požadovaných síl cez jednu kontaktnú plochu, ktorá sa nachádza v distál‑
nej časti končatiny[E59] (Obr. E.9).

Obr. E.9

Gloreha II Professional (BTL, 2018) – end-efektorové zariadenie

Obr. E.10

Armeo Spring®, Hocoma AG – kombinované zariadenie
Oba typy sa využívajú hlavne v rámci rehabilitácie horných a dolných kon‑

čatín. Rozdiel medzi týmito dvoma kategóriami je v tom, ako sa pohyb prenesie na
končatinu. Exoskeletálne systémy vykonávajú rovnaký typ pohybu, aký vykonáva
pacient. Rozhranie človek – prístroj je rozšírené na celú končatinu, alebo jej časť a po‑
čet stupňov voľnosti stroja sa rovná počtu kĺbov, na ktoré rehabilitačný postup pô‑
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sobí. Na druhej strane je mechanická štruktúra zariadenia koncového efektora a pa‑
cienta obmedzená na efektor, ku ktorému je pacient pripojený pomocou špeciálneho
mechanického rozhrania.
Zariadenia na báze exoskeletonu majú mechanickú štruktúru, ktorá odráža
kostrovú štruktúru končatiny pacienta. Preto pohyb v definovanom kĺbe zariadenia
priamo vytvára pohyb pre konkrétne spoje končatiny. Exoskeletálne zariadenia pô‑
sobia priamo na jednotlivé kĺby pacienta. Musia odrážať presne cieľovú končatinu,
avšak pre rôzne veľkých pacientov a preto je ich konštruovanie náročné. Majú, alebo
nemajú zabudovaný haptický (hmatový) systém kontroly[E62].
Pri zariadeniach na báze koncového efektora je kontakt prístroja na konča‑
tinu pacienta na jeho distálnej časti – koncovom efektore. Ten je pripojený ku konča‑
tine pacienta. Pohyb koncového efektora mení polohu končatiny. Segmenty končatiny
tvoria mechanický reťazec. Preto pohyby koncového efektora nepriamo menia polo‑
hu ostatných segmentov tela pacienta. Roboty koncového efektora umožňujú interak‑
tívnu stratégiu riadenia. Ak pacient nie je schopný splniť danú úlohu, robot poskyt‑
ne pomocnú silu a súčasne umožňuje zbieranie údajov. Využívame ich pri edukácii
chôdze. Prvé robotické technológie vyvinuté špeciálne pre rehabilitáciu pacientov po
NCMP boli práve end-efektory. Výhodou systémov na báze koncového efektora je ich
jednoduchšia štruktúra a tým menej zložité regulačné algoritmy. Je však ťažké izolo‑
vať osobitné pohyby určitého spoja, pretože tieto systémy produkujú zložité pohyby.
Podľa účelu použitia možno robotické zariadenia rozdeliť na:
• asistujúce/kompenzačné: zvyšujú schopnosť vykonať činnosť, alebo ju umož‑
nia vykonať, hoci to inak nie je možné,
• interaktívne/reedukačné: sú zamerané na vyvolanie a urýchlenie obnove‑
nia funkcie prostredníctvom zvýšenia neuroplasticity v akútnej i chronickej
fáze[E20].
Podľa toho, ktorú časť tela a s tým súvisiace funkcie majú robotické
zariadenia ovplyvňovať (asistovať, alebo reedukovať) ich rozdeľujeme pre:
• hornú končatinu a tým hlavne dosiahnutie a/alebo manipuláciu s predmetmi.
Tieto systémy možno ďalej klasifikovať podľa kĺbov hornej končatiny ovplyvne‑
ných interakciou so zariadením (plece, lakeť, zápästie, ruka),
• dolnú končatinu a teda hlavne ovplyvnenie chôdze a rovnováhy[E20].
Vychádzajúc z princípu motorického učenia, ktorý opisuje koreláciu medzi
opakovaním činností a zlepšením motorickej funkcie bola koncom 90. rokov (Uni‑
verzita Zűrich, 1998) vyvinutá roboticky asistovaná lokomočná terapia pomocou po‑
čítačovo riadených elektronických ortéz. Aktivácia spinálnych a supraspinálnych
central pattern generators – CPG, ako sa opisuje v experimentoch na zvieratách, pod‑
poruje teoretický základ tohto terapeutického modelu[E48].
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Výsledky štúdií na zvieracích modeloch predpokladajú existenciu neuro‑
nálnych okruhov v mieche zodpovedných za lokomóciu, ktoré sú schopné nezávisle
od supraspinálnej aktivity generovať motorický vzorec pohybu – central pattern ge‑
nerator[E6],[E13],[E64]. CPG sú aktivované nižšími mozgovými centrami (mozgový kmeň,
bazálne gangliá), ktoré následne aktivujú svaly vykonávajúce cyklické a opakované
chôdzové pohyby[E65]. Keďže vyššie mozgové centrá sú u detí s DMO často poškodené,
predpokladá sa, že aktivácia CPG a automatické recipročné mechanizmy majú dôle‑
žitú úlohu v stimulácii chôdze pomocou lokomočného tréningu[E64]. Existenciu CPG
u človeka by mohol podporiť aj fakt, že reflex chôdzového mechanizmu je zachova‑
ný aj u anencephalických novorodencov[E3],[E11]. Pre stimuláciu lokomočných centier
v mieche je zásadné optimálne množstvo aferentných vzruchov. To môžeme dosiah‑
nuť opakovaním pohybov dolných končatín v rytmickom fyziologickom vzorci[E58].
Priaznivý efekt roboticky asistovanej lokomočnej terapie prístrojom Lokomat bol
zaznamenaný aj u závažnejších foriem DMO už po 20 terapeutických jednotkách,
s frekvenciou 4 až 5‑krát týždenne. Udržiavací režim možno následne aplikovať 2 až
3‑krát týždenne[E50].
Podľa asistencie, ktorú zariadenie poskytuje navrhol Basteris[E2] delenie
na režim:
• pasívny: robot vykonáva pohyb bez prispenia subjektu,
• aktívny: robot nevyvíja silu na končatinu pacienta,
• asistovaný: robot pomáha pri pohybe odľahčením hmotnosti, alebo vyvíjaním
síl na pomoc subjektu,
• aktívny s asistenciou: robot poskytuje pomoc iba vtedy, keď ho subjekt nemô‑
že aktívne vykonávať,
• pasívny zrkadlový: dvojručné zariadenie, zdravá končatina riadi pasívny po‑
hyb postihnutej končatiny,
• opravný: robot zastaví pohyb v prípade chyby pacienta,
• navádzaný po dráhe: robot vedie subjekt, keď sa odchýli od vopred určenej
trajektórie,
• odporový: robot vytvára odpor a bráni pohybu subjektu.
Z pohľadu spätnej väzby vrátenej používateľovi, môžeme robotické zaria‑
denia rozdeliť na:
• vizuálne, haptické, sluchové a bez spätnej väzby.
Podľa priestorového rozmeru vykonávaného pohybu klasifikujeme ro‑
botické zariadenia na:
• rovinné systémy pracujúce v 2 dimenziách,
• trojrozmerné systémy, operujúce v 3 dimenziách.
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Podľa typu zozbieraných parametrov môžeme robotické zariadenia trie‑
diť na

[E20]

:

• kinematické: rozsah pohybu (ROM), trajektórie, zrýchlenia, atď.,
• dynamické: intenzita, trvanie a frekvencia síl i tlakov, atď.,
• iné parametre: napr. fyziologické (napr. aktivácia svalov prostredníctvom
EMG, atď.).
Ďalšími aspektami, ktoré môžeme vziať do úvahy pri klasifikácii robotic‑
kých systémov je úroveň náročnosti navrhovanej úlohy (fixovaná, alebo variabilná), alebo typ riadiaceho systému (riadenie impedancie, alebo riadenie vstupu).
Iný klasifikačný aspekt by mohol súvisieť s prítomnosťou motorického
systému (aktívne systémy verzus pasívne systémy). Niektoré štúdie skúmajú účin‑
nosť použitia nemotorových elektromechanických zariadení poskytujúcich jedinú
pasívnu podporu pri vykonávaní pohybu.
Napriek definícii prijatej pre roboty, ktorá počíta s prítomnosťou motorov, sa
do analýz zahŕňajú štúdie charakterizujúce použite elektromechanických, alebo ser‑
vo-asistovaných systémov.
Robotické prístroje sú rovnako ako všetky zdravotné prístroje podľa zamýš‑
ľaného použitia klasifikované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Eu‑
rópy 2017/745 z 5. apríla nasledovne:
• Trieda I: neinvazívne, okrem tých, ktoré dodávajú/sprostredkujú energiu ľud‑
skému telu v potenciálne nebezpečnej forme,
• Trieda IIa: neinvazívne zariadenia, ktoré dodávajú/ sprostredkujú energiu ľud‑
skému telu,
• Trieda IIb: neinvazívne, ktoré dodávajú/ sprostredkujú energiu ľudskému telu
v potenciálne nebezpečnej forme.
Komplexný rehabilitačný proces by mal obsahovať štyri základné kro‑
ky. Po prvé je nutné zhodnotenie typu poruchy, rozsahu poškodenia, funkčného
a štrukturálneho deficitu. Po druhé je potrebné určiť rehabilitačné ciele a spra‑
covať krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný program, pomocou ktorého ich
môžeme dosiahnuť. Po tretie vykonávame samotné liečebné postupy. Väčšinou
opakovane a dlhodobejšie. A po štvrté je potrebné zhodnotiť efekt liečby a rozsah
dosiahnutých cieľov. V rámci štandardnej rehabilitácie, býva často značne proble‑
matické presne kvantifikovať samotný problém, s ktorým pacient prichádza, ako aj
mieru jeho úpravy. V tomto by mohli práve moderné technológie skutočne výrazne
pomôcť. Osobitne pri objektivizácii celého rehabilitačného procesu. Pričom majú ob‑
rovský potenciál obohatiť všetky jeho štyri kroky.
Využívanie robotov v rehabilitácii má výrazne rastúcu tendenciu. Viacero
štúdií podporilo predpoklad, že liečebné postupy založené na robotike majú podobné
— 398 —

Kapitola E

a v niektorých oblastiach i lepšie výsledky ako tradičné rehabilitačné metodiky[E63].
So zavádzaním robotických režimov sa vynárajú, tak ako pri každom novom postu‑
pe, viaceré otázky, na ktoré treba hľadať odpovede, aby sa stali užívateľsky prístup‑
nejšími a lákavejšími. V súčasnosti medzi takéto hlavné problémy patrí na prvom
mieste otázka ekonomických nákladov. Tie dnes predstavujú pre väčšinu fyziatric‑
ko-rehabilitačných oddelení neprekonateľnú prekážku. Menej bariérovými sú otáz‑
ky bezpečnosti, jednoduchého ovládania technológií a zvládnutie terapeutických po‑
stupov. I účinnosť jednotlivých metodík sa technologickým vývojom výrazne posúva
vpred. Samozrejme veľmi intenzívny vývoj prebieha pri riešení otázky dostupnosti
jednoduchších a lacnejších systémov prístupných i prostredníctvom telerehabilitácie
pre domáce využitie.
A práve v súčasnosti výrazne v rehabilitácii narastá význam novej apli‑
kačnej technologickej formy telerehabilitácie a tiež postupov, ktoré vedia zachytávať,
zobrazovať a ovplyvňovať priamo funkciu mozgu, ako významného riadiaceho orgá‑
nu. Ide o rozrastajúce sa spektrum rôznorodých technológií. Inovovaných i úplne na
novom princípe. Tento vývoj je prirodzeným následkom rýchlej expanzie elektroni‑
ky a komunikačných technológií, umožňujúcich nové možnosti nezávislejšieho živo‑
ta pre pacientov predovšetkým s neurologickými ochoreniami. Je ťažké ich priradiť
a charakterizovať z pohľadu doterajších typov moderných technológií. Môžeme ich
nazvať nové moderné/pokročilé (advanced) technológie.
Podľa dominancie ich aplikácie môžeme zjednodušujúco pokročilé tech‑
nológie rozdeliť na:
• diagnostické (kvantitatívne eeg – qEEG, neuro-imaging techniques – napr.
nízko rozlišovacia elektromagnetická tomografia LORETA, difúzna optická to‑
mografia – DOT, atď.),
• terapeutické (transkraniálna stimulácia jednosmerným prúdom – tDCS[E79],
transkraniálna magnetická stimulácia – TMS, transkraniálna náhodná zvuko‑
vá stimulácia – tRNS, atď.),
• diagnosticko-terapeutické (virtuálna realita), hoci pri väčšine týchto prístro‑
jov môžeme aspoň čiastočne využiť diagnostickú i terapeutickú funkciu.
Podľa toho, na akú časť systému pokročilé (advanced) technológie dominante pôsobia, môžeme ich rozdeliť na:
• výkonnú, – riadiacu, – výkonnú i riadiacu.
Snaha o zachytenie a ovplyvnenie činnosti mozgu nefarmakologickými
prostriedkami je v ľudskej spoločnosti dlhodobá. Prvé úspešné experimenty zazna‑
menávame koncom 18. storočia s jednosmerným prúdom u významných vedcov
daného obdobia Galvaniho a Voltu. V roku 1801 Galvaniho synovec Aldini úspešne
využil transkraniálnu aplikáciu jednosmerného prúdu (tDCS) na ovplyvnenie me‑
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lanchólie. Súčasný výskum považuje modernú aplikáciu tDCS za vhodnú u pacientov
s depresiami[E4], s neuropatickou bolesťou po léziách miechy[E79] a pri ovplyvnení akti‑
vít denného života[E14]. Metodiky, ktoré sa zameriavajú cielene na činnosť centrálneho
nervového systému, osobitne mozgu, sa zaraďujú medzi neurotechnológie.
Neurotechnológie predstavujú súbor metód a nástrojov, ktoré umož‑
ňujú priame spojenie technických komponentov s nervovými systémom. Tý‑
mito technickými komponentami sú elektródy, počítače, alebo akékoľvek inteligentné
technológie. Sú zoskupením rôznych techník, ktorých cieľom je optimalizácia čin‑
nosti a výkonnosti (ľudského) mozgu. Sú založené na praktickom využití vedeckých poznatkov a technológií, ale i na poznatkoch starých duchovných učení.
Umožňujú tiež vizualizovať mozog a jeho aktivity. Pracujú na princípe spätnej väzby (biofeedback). Ide o systémovú väzbu, pri ktorej sa informácia o systéme/funkcii, vracia späť s cieľom ovplyvnenia/udržania danej funkcie.
Neurotechnológie vedia objektivizovať a zmeniť neurofyziologický stav. Na‑
príklad známou elektroencephalogragiou (EEG) a kvantitatívnou EEG (qEEG – brain
mapping) vedia zachytiť, analyzovať a zmeniť aktivitu mozgu, čo sa odrazí okrem
iného na zmene a charaktere jednotlivých vĺn: alfa, gama, atď. To môžeme využiť
v rámci urýchlenia rehabilitačného procesu u chorých, adaptácie športovcov, atď.
Medzi 20 Top neurotechnológiami vyrobenými v roku 2020 sú zariadenia,
ktoré by mali pozitívne ovplyvňovať kvalitu spánku a poruchy dýchania (sleeping
apnoe syndróm), podporovať schopnosť učenia a nácvik pohybových činností, posky‑
tovať informáciu učiteľom o zapojení študentov počas vzdelávacieho procesu, odbúra‑
vať stres, pôsobiť antidepresívne, umožňovať mentálne hranie video hier – bez práce
s myšou, umožňovať monitorovanie telesných funkcií, atď. Jedná sa pritom o moder‑
ne dizajnované malé zariadenia. Väčšinou tvaru čelenky do vlasov.
Budúcnosť moderných technológií je v prepojení/interakcii medzi moz‑
gom a počítačom. Z rozhrania mozgu a počítača (brain – computer interface – BCI)
sa získavajú a analyzujú mozgové signály, transformujú sa do príkazov, ktoré sa pre‑
nášajú na výstupné zariadenia vykonávajúce požadované činnosti. Brain-computer
interface je spojenie pre spoluprácu medzi biologickým mozgom a počítačom,
pre ich obojstrannú komunikáciu[E75]. Hlavným cieľom BCI je obnoviť, alebo nahra‑
diť potrebnú funkciu u osôb postihnutých neuromuskulárnymi ochoreniami (ALS,
DMO, NCMP, lézie miechy, atď.)
Aplikácia telerehabilitácie ako doplnku k tradičnej forme klinického
ošetrenia môže ponúkať značné benefity, najmä čo sa týka zlepšenia komunikácie
a prístupu k zdravotnej starostlivosti na diaľku. Zlepšená komunikácia umožňuje
zdieľanie informácií, alebo dokonca výmenu medicínskych údajov medzi pacienta‑
mi, rodinou, opatrovateľmi, lekármi, zdravotníkmi a výskumníkmi.
— 400 —

Kapitola E

Telerehabilitácia ponúka ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach možnosť
prístupu k zdravotnej starostlivosti na diaľku: možnosť skoršej diagnostiky a včasné
zahájenie liečby v akútnych prípadoch, zlepšenie kontinuity špecializovanej starost‑
livosti s možnosťou skrátenie pobytu v nemocnici, alebo rehabilitačnom centre, kon‑
tinuálne monitorovanie rizikových pacientov, znižovanie cestovných nákladov, časo‑
vú úsporu, atď.
Telerehabilitácia sa často využíva ako doplnok rehabilitácie využívajúcej
virtuálnu realitu (VR) v domácom prostredí a sledovanej na diaľku terapeutmi.
Techniky VR reality a vysoká rýchlosť siete vytvárajú prostredie umožňujúce kli‑
nikom a technickému personálu v rôznych oblastiach interagovať s trojrozmernou
vizualizáciou dát, špecifických pre pacienta[E30]. Virtuálna realita sa využíva predo‑
všetkým pri ortopedických i neurologických problémoch v oblasti horných a dol‑
ných končatín, pri ovplyvňovaní rovnováhy, kognitívnych i rečových porúch. Pa‑
cient môže aktívne, sebakontrolou na obrazovke, pomocou spätnej väzby umožnenej
informáciami z rôznych snímačov (magnetické, kamera, atď.), ovplyvňovať hrubú
(chôdzu, premiestňovanie, náklony) i jemnú (facialis) motoriku[E49],[E51] (Obr. E.11).

Obr. E.11

Armeo Power ®, Hocoma AG‑exoskelet a virtuálna realita
V posledných rokoch sa virtuálna realita, ako terapeutický nástroj stala no‑

vou a významnou témou vo výskume neurologických ochorení. Z pohľadu perspek‑
tívy spoznávania kinematiky poskytuje VR možnosť pre vysoko intenzívny, na úlo‑
hu orientovaný (task- orientated) a multisenzorický nácvik spätnej väzby, ktorý môže
podporovať pacientov vizuálny, sluchový a hmatový vnem/vstup a zvyšovať jeho
záujem o rehabilitačný proces, umožňujúci zažiť jeho vtiahnutie, alebo nevtiahnutie
do virtuálneho prostredia. Tak, aby sa účinne zlepšila náplň liečby. Predchádzajúce
štúdie potvrdili, že technológia VR hrá aktívnu úlohu pri liečbe pacientov po mozgo‑
vej príhode, s poruchami kognitívnych funkcií a pri úprave kvality života u starších
osôb. Ukázalo sa tiež, že VR môže zlepšiť rovnovážne reakcie a aktivity denného živo‑
ta u pacientov s Parkinsonovou chorobou[E9].
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Pri zvažovaní otázky, či zaradiť VR do liečebnej intervencie musíme zvážiť
i faktory, či:
1.

vizuálna a multimodálna prezentácia prostredia a úloh bude najvhodnejšia
k dosiahnutiu požadovaného správania,

2.

manipulácia s objektami v prostredí zmení zmysel pre prítomnosť,

3.

budú isté populácie, ktoré sú vnímavejšie na virtuálne prostredie reagovať inak
ako sa predpokladá,

4.

nasadenie pomôcok/zariadení (napr. okuliarov) zmení motorický výkon.
Okrem toho signifikantné slabiny zostávajú v našom chápaní vplyvu VR na

rehabilitáciu telesnej stránky, kvôli nedostatku dobre dizajnovaných klinických štú‑
dií, ktoré posudzujú dávkovanie a technologické ekvivalenty[E47].
Prostredie, v ktorom pacienti na zariadeniach činnosť a úlohy vykonávajú
môžeme deliť na:
• skutočné,
• virtuálne.
Klinické i výskumné poznatky podporujú užitočnosť interakcie medzi re‑
habilitáciou a novými technológiami. Od tých najjednoduchších rehabilitačných
pomôcok až po tie najsofistikovanejšie – robotické, neurotechnológie, virtuálna rea‑
lita. S tým však súvisí i otázka ich zaradenia do komplexnej zdravotnej starostlivosti
v akejkoľvek krajine a v akýchkoľvek ekonomických podmienkach na skvalitnenie
života rastúceho počtu osôb s rôznym stupňom funkčného obmedzenia, starších,
polymorbídnych, atď.
Podľa formy, akou sa cvičenie na pokročilých technológiách vykonáva môžeme ich deliť na:
• mechanickú,
• virtuálnu,
• kombinovanú.
Zavádzanie nových pokročilých technológií nepochybne prinesie dnes len
ťažko odhadnuteľné zmeny vo fungovaní zdravotníckych systémov, osobitne v po‑
skytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti. Odbor FBLR bude nepochybne jeden
z tých, v ktorom sa to výrazne prejaví. A to ako z pohľadu pacienta, tak zo strany ošet‑
rujúceho personálu. Určite to ovplyvní jeho štruktúru, počet, profesionálne zamera‑
nie, ale i obsah vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov. Budú musieť byť
lepšie pripravení z pohľadu informatiky i technických vedomostí, pre potrebu riade‑
nia vysokošpecializovaných zariadení. Napriek tomu, že táto problematika im väčši‑
nou nie je veľmi blízka a technológie budú vytvárané tak, aby sa čo najjednoduchšie
obsluhovali. To všetko bude ovplyvňovať i finančnú situáciu zdravotníctva.
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Je vysoko pravdepodobné, že bude potrebný väčší počet technicky zame‑
raných špecialistov, programátorov a súčasne nemožno vylúčiť, že sa bude postupne
znižovať počet klasických zdravotníckych zamestnaní v rehabilitačných a sociál‑
nych zariadeniach, ako sú fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopédi, špeciálny, liečebný,
sociálny pedagógovia a podobne. A to i napriek tomu, že vplyvom predlžujúceho sa
veku obyvateľstva, možno očakávať zvyšovanie počtu pacientov.
Z pohľadu zabezpečenia dostupnosti vysokošpecializovaných rehabilitač‑
ných postupov využívajúcich nové moderné technológie sa javí veľmi vhodné vy‑
tváranie sietí centier špičkových zariadení. V nich by sa v rámci jednotlivých štátov
Európy takéto technológie sústreďovali a poskytovali by tieto technicky i ekonomic‑
ky náročné metódy u tých najťažších postihnutí CNS. Takto by bola väčšia možnosť aj
u nich efektívne podporovať ich neuroplasticitu ako fundamentálny a kriticky dôleži‑
tý mechanizmus neuronálneho fungovania, pomocou ktorého mozog prijíma a spra‑
cováva informácie. Pritom sa sám prispôsobuje a mení a to v interakcii svojich gene‑
ticky daných možností a enviromentálnych stimulov.
Dané centrá by mohli tiež vykonávať klinické sledovania a súčasne ovplyv‑
ňovať vývoj nových pokročilých technológií. Hoci problematike moderných techno‑
lógií sa už teraz venuje rastúci počet vedeckých pracovísk, v budúcnosti bude nutné
aktívnejšie a masovejšie zapájanie lekárov FBLR, aby bol výskum zacielený na sku‑
točné klinické problémy a ich praktické riešenia. Súčasne sa javí ako značne potreb‑
ná i prirodzená medzinárodná výskumná spolupráca medzi takýmito pracoviskami
a tiež možné využívanie takýchto zariadení aj pacientami z iných krajín.
Na druhej strane možno predpokladať širokú dostupnosť jednoduchších
technológií pre bežné fyziatricko – rehabilitačné oddelenia a jednoduchých a finanč‑
ne nenáročných zariadení/produktov, využiteľných v domácej starostlivosti[E19],[E20].
O to viac, že ciele zdravotníckych služieb sa modifikujú, osobitne v priemyselne roz‑
vinutých krajinách. Už to nie je len snaha o uzdravenie sa, ale častejšie aj dosiahnutie
dlhšieho času pohody, kvalitnejšieho života, udržanie si čo najlepšej úrovne aktívne‑
ho života a samostatnosti.

E.4.2

Hippoterapia
Medzi menej frekventované postupy využívané v komplexnej starostlivosti,

osobitne u pacientov s viacnásovnými postihmi je hippoterapia (HT). Jej vplyv je veľ‑
mi komplexný. Využívame ju v širokom spektre ochorení pohybového systému, vnú‑
torného lekárstva a psychiatrie.
Faktory pôsobiace počas vykonávania HT delíme na: nešpecifické, špecific‑
ké a psychosociálne[E31].
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Z nešpecifických prvkov využívaných aj pri iných senzomotorických me‑
tódach sa v HT uplatňuje[E35],[E67]:
• taktilná kožná stimulácia prostredníctvom kontaktu so srsťou facilituje do‑
tykového miesto (napr. extenzory prstov) a inhibuje opačné (flexory);
• vplyv tepla pozitívne ovplyvňuje svalovú činnosť a tlmí spasticitu. Kôň má
vyššiu telesnú teplotu 38 °C a tá sa kumuluje v dotykových miestach pohybujú‑
ceho sa koňa i jazdca;
• cvičenie proti odporu, ktorý predstavuje hmotnosť daného segmentu akcen‑
tované gravitáciou;
• podporné reakcie umožňujú facilitáciu extenzorov pri tlaku do kĺbu (opiera‑
júc sa extendovanými HK o chrbát koňa) a flexorov pri ťahu z kĺbu polohova‑
ním pacienta na bruchu naprieč chrbta koňa;
• obranná reakcia proti pádu podmieňuje, ako balančný výcvik, zapínanie
posturálneho svalstva, podľa vychyľovania pacientovho ťažiska v kroku i stoji
koňa;
• labyrintové reflexy u pacienta polohovaného na chrbte, zmenami polohy hla‑
vy, navodzujú relaxáciu;
• hlboké šijové posturálne reflexy podporujú počas polohovania na koni
predklonom hlavy flexiu HK a extenziu DK. Záklonom hlavy extenziu HK
a flexiu DK. Pretočenie mierne zaklonenej hlavy facilituje extenziiu HK na tvá‑
rovej strane a flexiu na záhlavnej;
• bedrové hlboké posturálne reflexy podporujú extenzorv DK na strane pred‑
sunutia lopaty bedrovej kosti, čo využívame pri edukácii chôdze;
• vyťahovanie skrátených tkanív podmienené gravitáciou a hmotnosťou seg‑
mentu;
• iradiácia podráždenia v riadiacej aj výkonnej zložke pohybového systému,
hlavne pri svalovej kontrakcii, podmieňuje vplyvom silnejších svalov posilne‑
nie slabších synergistov i niektorých vzdialených svalových skupín;
• uvedomovanie si proprioceptívnych vzruchov pri emotívnom prežívaní HT
umocňuje popísané mechanizmy.
Z nešpecifických neudávaných faktorov, sme chceli poukázať na využívanie
a ovplyvňovanie centrálneho (globálneho posturálno – lokomočného) progra‑
mu, osobitne cez vzory normálneho držania tela z rôznych štádií kineziologického
vývoja (Obr. E.12).
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Obr. E.12

Hippoterapia s dieťaťom, ktoré je v pozícii z konca druhého trimenonu.
HT tiež akcentuje parasympatikotóniu a predstavuje vytrvalostné a odpo‑

rové cvičenia nízkej a strednej intenzity[E40].
Pôsobenie prvkov pre HT špecifických je podmienené vplyvom koňa
a jeho kroku. Krok koňa ako jedinečný prvok umožňuje pohyb vpred i vzad – bázu
motorického vývoja, osobite vzpriamovania. Súčasne inscenuje bipedálnu chôdzu –
jeden zo základných pohybových vzorov[E95]. Počas kroku nastáva rytmický prenos
trojdimenzionálnych pohybových stimulov z koňa na pacienta.
Psychosociálne faktory vyrovnávajúco pôsobia na emotivitu, pocity
nedôvery, úzkosti, atď. Cez ovplyvnenie sebavedomia, sebauvedomenia, vedú ku ko‑
munikácii, kooperácii, rozvoju intelektových funkcií, atď. Využívajú sa v hlbinnej
psychológii vo význame koňa ako symbolu a znaku, atď.
Spolupôsobenie týchto faktorov vplýva na postúru priamo aj nepriamo
a dochádza k úprave:
svalovej dysbalancie, mobilizácii kĺbov, normalizácii svalového tonusu, zlepšeniu koordinácie pohybu, narúšaniu a obmedzovaniu vývoja patologických stereotypov (dýchania, abdukcie a extenzie bedrových kĺbov, abdukcie plecových kĺbov), facilitácii
tvorby nových pohybových stereotypov, facilitácii postúroreflexných mechanizmov,
rytmizácii organizmu, reedukácii chôdze, úprave pohybovej symetrie, zlepšovaniu
adaptácie na rôznorodé podnety, zlepšovaniu rovnováhy, úprave rečových porúch,
zlepšeniu funkcie respiračného systému, ovplyvneniu kardiovaskulárneho systému,
dysfunkcií gastrointestinálneho systému, atď.
Z menej známych a nezdôrazňovaných vplyvov, na ktoré by sme chceli po‑
ukázať, považujeme za principiálnu ko‑aktiváciu svalových skupín prostredníctvom
pohybových synergií typu uzavretých pohybových (kinematických) reťazcov, využívanie
generalizácie zreťazených porúch i excentrického cvičenia, ovplyvnenie hlbokého stabilizačného systému, pôsobenie cez svalové slučky a svalovo – šľachové reťazce.

E.4.3

Hraničné fenomény
V bežnom živote, ale i v medicínskej praxi sa stretávame s fenoménmi, kto‑

ré nazývame hraničné, alebo parapsychologické (PSI) fenomény. Takmer každý
sa s nimi stretol, ale sú ťažko vysvetliteľné, napr.: po rokoch si spomenieme na nieko‑
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ho, koho sme 20 rokov nevideli a on nám v tom okamihu zazvoní. Hoci sa tejto prob‑
lematike nevenuje v rámci spoločnosti, ani vzdelávania takmer žiadny priestor, do‑
konca je väčšinou považovaná za neodbornú, existuje v tejto oblasti seriózny výskum
i odborné currentované časopisy, ktoré sa tejto oblasti cielene venujú (Social science
and medicine, Journal of parasychology). Najbližšie k nim má v oblasti medicíny psy‑
chiatria s psychológiou a FBLR. Hraničné fenomény sú výzvou počas celého vývoja
ľudstva, ale ich intenzívny výskum prebiehal hlavne v období tzv. studenej vojny na
oboch stranách barikády. Možnosť pochopiť a využiť neštandardné fenomény, ktorý‑
mi by niekto mohol na diaľku „čítať súperove myšlienky“, alebo ho dokonca „ovládať“,
by určite dala veľkú výhodu danej strane vo vzájomnom súperení. Osobitne v oblas‑
ti vojenstva. V rámci socialistického tábora, okrem Sovietskeho zväzu, Poľska bol in‑
tenzívny výskum práve v bývalom Česko-Slovensku. Jeho centrom bolo Psychoener‑
getické laboratórium v Prahe, ktoré viedol prof. Fr. Kahuda. Na Slovensku sa danej
problematike venovala Vysoká škola vojenská v Liptovskom Mikuláši a Fyzikálny
ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pri Slovenskej lekárskej spoločnosti zasa
v rámci činnosti Slovenskej geriatrickej spoločnosti (SGS) vznikla Sekcia psychotro‑
niky. Viedol ju prim. MUDr. Gustáv Solár, PhD. Bola základom pre vznik Slovenskej
psychotronickej spoločnosti a neskôr Slovenskej spoločnosti naturálnej medicíny. Pri
SFS sa vytvorila Sekcia akupunktúry, ktorú viedol prim. MUDr. Jozef Šmírala, CSc.
Vyvinula sa z nej Slovenská akupunktúrna spoločnosť. Tieto organizácie pripravova‑
li vedecké konferencie a špecializačné kurzy zamerané na danú problematiku.
Po „revolúciách“ v roku 1989 sa v bývalých krajinách sovietskeho bloku vý‑
razne zvýšila aktivita tzv. liečiteľov – nadpriemerne senzibilných osôb („senzibilov“).
Na Slovensku, okrem domácich, začalo pôsobiť aj veľké množstvo liečiteľov z repub‑
lík rozpadnutého Sovietskeho zväzu. Najviac ich prišlo z Ruska a Ukrajiny. I z tohto
dôvodu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) zriadilo v rámci
Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie (VÚHB) Oddelenie naturálnej medi‑
cíny a akupunktúry, ktoré sa daným fenoménom a ich možnej objektivizácii i vyu‑
žitiu venovalo. Súčasne bola vytvorená funkcia hlavného odborníka pri MZ SR pre
Akupunktúru a naturálnu medicínu. Jednou z jeho úloh bola aj otázka zaujatia od‑
borného medicínskeho názoru k tejto problematike. Bohužiaľ, po zmene vlád v roku
1998 bola táto funkcia zrušená a neskôr i VÚHB ako pracovisko, ktoré sa venovalo
výskumu v oblasti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny. Tak isto dopadli i konferen‑
cie psychotroniky (organizované dokonca od čias socializmu), naturálnej medicíny
a kurzy naturálnej medicíny v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov na ILF/
SZU. V rámci nich sa lekári rôznych špecializácií oboznamovali s danou problema‑
tiku, vymieňali si skúsenosti a učili sa diagnostickým a terapeutickým postupom
mimozmyslového vnímania (extrasenzory perception) využívať hraničné/PSI
— 406 —

Kapitola E

fenomény. Išlo o celosvetovo ojedinelý prístup, ktorý si v priebehu niekoľkých rokov
získal značnú popularitu a rešpekt v medicínskych kruhoch. Je dodnes nenahraditeľ‑
ná škoda zrušenia týchto aktivít, keďže táto problematika tu bude stále. Je ale zlé ak
ju nepoznáme a necháme ju v rukách laikov. A tí môžu pochopiteľne veľmi nevhod‑
ne ovplyvňovať zdravie obyvateľstva. Práve myšlienka, aby ju poznali hlavne lekári,
vedeli ju diagnostikovať a využiť ju v liečbe, bola neuveriteľne pokroková a správna.
O to viac, že Slovensko malo na danú problematiku ešte vedeckých pracovníkov z ob‑
dobia socializmu a súčasne má silnú tradíciu ľudového liečiteľstva, ktoré tieto feno‑
mény využíva. A po páde železnej opony 1989 ho sem chodili študovať záujemci z od‑
borných[E73], ale i vedecko-populárnych kruhov[E82].
V rámci skúmania schopnosti mimozmyslového vnímania a jeho využitia pri
diagnostike a liečbe človeka sme sledovali aj niekoľko nadpriemerne senzibilných osôb
(„liečiteľov“) z Ruska. My sme vykonali štandardné komplexné klinické vyšetrenie pacienta
s bolesťami chrbta. Následne prišla sledovaná nadpriemerne senzibilná osoba, ktorá bola
medzi tým v inej miestnosti a spravila si svoju liečiteľskú biodiagnostiku. Jej závery sme
potom porovnávali s našimi a podľa potreby sme využívali aj pomocné zdravotnícke vyšetrovacie metódy.
Niekoľko zaujímavých skúseností som mal s jednou liečiteľkou, ktorá liečila aj bývalého generálneho tajomníka komunistickej strany Sovietskeho zväzu – Leonida
I. Brežneva.
Pri diagnostikovaní istého pacienta mi po liečiteľskej biodiagnostike táto liečiteľka o ňom povedala, že nemá žlčník. Pacient však tvrdil, že na jeho operačnom odstránení nebol. Liečiteľka však trvala na svojom tvrdení. Odoslal som pacienta na ultrazvukovú
diagnostiku, predpokladajúc, že dokážem liečiteľke, že sa mýlila. Nález, ktorý pacient priniesol, ma však prekvapil: agenéza žlčníka.
Pri inom výskume sme sledovali bezkontaktnú bioterapiu liečiteľov u pacientov s dorzalgiami. Hodnotili sme intenzitu subjektívneho pociťovania pacientovej bolesti
vizuálnou analogickou škálou a objektívne sme ho okrem klinického vyšetrenia sledovali
aj termograficky. Pred a po každom ošetrení. Boli 4. U jednej pacientky mi nadpriemerne
senzibilná osoba po odchode pacientky povedala: „U nej som neliečila chrbát, ale močové
kamene.“ Pacientka na druhý deň neprišla, ale až na tretí. Nemohla. Bola v noci na pohotovosti, kvôli renálnej kolike. Výsledky subjektívneho hodnotenia ústupu bolesti celého súboru pacientov boli štatisticky vysoko signifikantné. Termografické po 4 aplikáciách bioterapie na hranici štatistickej významnosti. Obdobné termografické výsledky boli aj v štúdii
sledujúcej pôsobenie, v tom čase nových foriem, fyzikálnej liečby (magnet, laser, bioptron),
ktoré sme predtým vykonávali.
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E.4.4

Hippoterapia a predpokladaný energoinformačný systém
Komplexné pôsobenie HT zahŕňa podľa nášho názoru, nielen telesnú,

zmyslovú, duševnú, sociálnu, ale aj energoinformačnú (e‑i) oblasť človeka. Je to pod‑
mienené predpokladaným energoinformačným systémom (eis) človeka. Niektorými
jeho funkčnými subsystémami sú akupunktúrne body, displayové mikrosystémy
a čakry. Projikované funkčné rozčlenenie e‑i systému sa tradične nazývalo aura ale‑
bo biopole[E33],[E34].
Akupunktúrne dráhy a body predstavujú energoinformačnú sieť ovplyv‑
ňujúcu celý organizmus. Mikrosystémy ako ucho, dlaň sú miesta, kam sa do malé‑
ho priestoru premietajú informácie o celom organizme. Istú objektivizáciu existencie
a fungovania akupunktúrneho systému umožňuje napr. elektroakupunktúra podľa
Volla (EAV), metóda Ryodoraku, elektroakugrafia podľa Solára, a pod.
Základom predpokladaného energetickoinformačného prostredia
(pola) ako univerzálneho komunikačného systému je informácia a energetický potenciál[E72]. Energoinformačné prostredie je v širšom ponímaní obdobou mor‑
fogenetického poľa a morfickej rezonancie podľa anglického biológa Ruperta Shel‑
draka. Naše predpoklady o pôsobení eis počas HT vychádzajú z teoretických prác
časti vedeckej obce, z medicínskych poznatkov starších, hlavne východných kultúr
a z našich vlastných skúseností. Z významných teoretických vedeckých prác možno
spomenúť koncept bioplazmy (Injušin, 1950), superluminálne spojenia (Bell, 1964),
hologramy (Gabor – Nobelova cena 1971, Böhm, Pribram), morfogenetické polia[E76],
kvantovo-vákuová interakcia (Laszlo, 1996),[E70], etc.
V prvej polovici 90‑tych rokov nezávisle na sebe vedci v Slovenskej akadé‑
mii vied[E97], v Taliansku[E7] a v Japonsku[E46] pri sledovaní pôsobenia magnetických
polí na živý organizmus poukázali na možnú existenciu supravodivosti (superkon‑
duktivity) a Josephsonovho javu, alebo jemu podobným javom, u živých organizmov.
Tieto javy boli doteraz potvrdené len pri extrémne nízkych teplotách ‒200 °C. Ide
o prevratné predpoklady z hľadiska fyziky, medicíny a biológie.
Na základe týchto výsledkov, niektorí autori predpokladajú v živých orga‑
nizmoch existenciu špeciálnych receptorov pre veľmi nízke magnetické a elektro‑
magnetické polia s indukčnosťou na úrovni 10‒15 Tesla a nevylučujú bezkontaktný
prenos informácie. To by mohlo vysvetliť možné parapsychologické fenomény, ako
telepatiu, jasnovidectvo, automatickú kresbu, atď. Energoinformačné procesy prebie‑
hajú podľa predpokladu na milimetrových vlnových dĺžkach. Keďže predpokladom
je nelineárna generácia elektro-magnetického žiarenia, ktorá môže mať vysoký ob‑
sah subharmonických frekvencií a tieto môžu prenášať tiež určitú časť informácie,
v oblasti energoinformačnej komunikácie môžu procesy prebiehať aj na cm vlnových
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dĺžkach. Podľa iných odborníkov citované vysvetlenia sú absolútne mechanistické
a predpokladané energoinformačné systémy fungujú na úplne iných mechanizmoch.
V rámci nášho života sa môžeme stretávať s rôznymi fenoménmi, ktorých
existenciu vysvetľujeme aj predpokladaným e‑i systémom, Ich najvýraznejšie využi‑
tie v celom svete je v oblasti medicíny, osobitne starovekých kultúr. Patrí sem využí‑
vanie starej čínskej medicíny, osobitne akupunktúry a aj jej súčasti – displayových
mikrosystémov (Obr. E.13). Niektoré indické medicínske a filozofické školy využívajú
systém čakier (Obr. E.14). Počas celého obdobia kresťanstva môžeme sledovať v rám‑
ci jeho kultúrnych prejavov malovanie svätožiare okolo hláv svätých (Obr. E.15).
V rámci Starého a Nového zákona je viacero príkladov, ktoré možno vysvetliť pomo‑
cou pôsobenia predpokladaného e‑i systému. V evanjeliu podľa Marka 16:18 naprí‑
klad čítame: „… na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“. Na predpokladanom ener‑
goinformačnom pôsobení je celom svete využívaná aj homeopatia.

Obr. E.13

Niektoré akupunktúrne dráhy, body a mikrosystémy ucha i nohy

Obr. E.14

Biopole a čisté čakry žiaria farbami. Takýto obraz môže na krátku
dobu vzniknúť u relatívne zdravého človeka. Je ojedinelý, hoci by mal
prevládať.
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Obr. E.15

Svätý Lukáš so svätožiarou
V rámci rehabilitácie máme počas diagnosticko-terapeutického procesu

s pacientom často blízky, osobný kontakt, zaberajúci i dlhšie časové obdobie. Aj na
základe toho sa často stretávame s fenoménmi, ktoré možno vysvetliť aj na podkla‑
de vedomostí o predpokladaných bioenergoinformačných procesoch. Napríklad pri
vykonávaní HT sa stretneme s tým, že emócie človeka ako radosť, smútok, strach –
kôň okamžite registruje. A to nielen keď je človek pri zvierati, ale aj vtedy, keď je
ešte dostatočne vzdialený. Kôň bleskovo reaguje svojim správaním (klopí uši, vzty‑
čuje hlavu atď.) aj na rýchle zmeny emócií, ktoré možno ťažko vysvetliť výborným
čuchom koňa a biochemickými procesmi v ľudskom organizme, keďže sa tak rýchlo
neprejavia. Osobitne rýchlo reaguje kôň na objavenie sa neistoty a strachu u človeka.
Podľa nášho názoru po vytvorení dobrého komunikačného vzťahu medzi
pacientom a zvieraťom, na podklade pozitívneho emotívneho vzťahu, postúru jazdca
môžu ovplyvniť aj koňom ponúknuté energetické porcie. Ich vlastnícka značka nie je
totiž u zvierat taká výrazná. Energetické porcie doplnia oslabený energetický systém
pacienta. To sa môže prejaviť rýchlym vzpriamením chabo sediaceho pacienta, po vy‑
sadení sa na koňa.
Pri súhre istých faktorov (intenzita komunikačného vzťahu, vzdialenosti
dvoch objektov) možno predpokladať, že dochádza v rôznych oblastiach energetic‑
kého obalu objektu k spontánnemu, neprogramovanému, energetickému prenosu
z objektu na objekt. Na rozdiel od cieleného, programovaného energoinformačného
pôsobenia skutočného senzibila (nie šarlatána) na nejaký objekt. Súčasne na základe
predpokladanej existencie špeciálnych receptorov pre veľmi nízke magnetické polia,
môže citlivý jedinec (zviera, človek, rastlina – Backsterov fenomén) bezkontaktne za‑
chytávať niektoré informácie.
Predpokladáme, že energoinformačný systém, sa spoluzúčastňuje aj na di‑
ferenciácii vzťahov medzi rôznymi subjektami. Z medziľudských vzťahov poznáme,
že niekto je nám na prvý pohľad sympatický a niekto zasa nesympatický (Obr. E.16).
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V HT sa to prejavuje vo vzťahu pacienta a koňa. To sa potom odráža aj na držaní tela –
postúre a efektivite HT. Už prvé stretnutie pacienta a koňa a tým aj prvá interakcia
ich predpokladaných energoinformačných polí, by mohla spolu vytvárať ich budú‑
ci vzťah. Ich sympatie, indiferentný postoj alebo nesympatie. Na základe skúseností
možno tvrdiť, že negatívna interakcia individuálnych energoinformačných systémov
(„biopolí“) medzi človekom a koňom nie je častá. Pocit vzájomných sympatií vníma‑
jú obe strany väčšinou rovnako. Nie je to však pravidlo. Táto diferenciácia vo vzťa‑
hoch sa prejaví samozrejme v celej psychomotorike a osobitne v postúre (Obr. E.17,
Obr. E.18).
a)

Obr. E.16

b

c)

a) – sympatie, b) – nesympatie i c) – indiferentný postoj medzi živými
tvormi sa odrážajú aj na ich držaní tela. Tieto vzťahy sa niekedy pre‑
javia medzi ľuďmi už na prvý pohľad. Dá sa predpokladať, že už prvé
stretnutie koňa a pacienta a tým aj prvá interakcia ich predpoklada‑
ných energoinformačných polí, by mohla spolu podmieňovať ich bu‑
dúci vzťah, ktorý sa môže prejaviť aj na efektivite hippoterapie.

Obr. E.17

Vzťah pacienta a koňa sa odrazí v celej psychomotorike, a osobitne
v postúre. Na koňovi, ku ktorému máme pozitívny vzťah, je nám sym‑
patický a dáva nám pocit istoty sedíme uvoľnenejšie, vystretejšie a pri‑
rodzenejšie.
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Obr. E.18

Na koni, ktorý nám nie je sympatický a máme z neho obavy sedíme
strnulejšie, poprípade sa krivíme. Takže naše vzťahy sa potom pozitív‑
ne alebo negatívne premietajú na mechanický prenos trojdimenzio‑
nálnych podnetov, ale aj na ďalšie pôsobiace faktory.
Ak máme k niekomu negatívny vzťah, sme skôr v tenzii a negatívne mení‑

me postúru. Takto sa kombinovaný psychologický aspekt a predpokladaný energo‑
informačný vplyv negatívne premietne aj na mechanické pôsobenie koňa na naše
držanie tela. Ak máme k niekomu pozitívny vzťah, sme skôr uvoľnení a vzpriamení.
Na koni, ktorý nám je sympatický, sedíme uvoľnenejšie a vzpriamenejšie. Aj preto je
dobré, aby si sám pacient mohol vybrať z viacerých vhodných koní. A tak pôsobia me‑
chanické podnety z koňa na nás efektívnejšie.
Sme si vedomí, že naše hypotetické vysvetlenie možného pôsobenia týchto
mechanizmov cez eis je samozrejme z viacerých dôvodov značne simplifikujúce (ne‑
jasný presný mechanizmus eis, naše limitované vedomostí z tejto oblasti fyziky, atď.),
avšak prináša istý pokrok k ich pochopeniu.

E.4.4.1

Predpokladané energoinformačné procesy v hippoterapii
Elektromagnetické pole pôsobí okolo každého živého, ale aj neživého objek‑

tu. V súčasnosti existujúca technika je schopná zachytiť len isté zložky z tohto elek‑
tromagnetického poľa. V medicíne je známe bezkontaktné termografické zachytáva‑
nie infračerveného žiarenia (Obr. E.19). Od roku 1934 sme vďaka fotografii ruského
vedca Kirliana, schopní vo vysokonapäťovom poli zachytiť vrstvu fotónov (Obr. E.20,
Obr. E.21).

Obr. E.19

Termografický obraz lumbalgií
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Obr. E.20

Kirlianova fotografia vo vysokonapäťovom poli zachytáva elektromag‑
netickú emisiu z listu

Obr. E.21

Kirlianova fotografia končeka prsta
Osobitný záujem v zachytávaní a objektivizácii extrémne nízkych magne‑

tických polí vyvolal v 60‑tych rokoch SQUID (superconducting quantum interferen‑
ce device). Tento magnetometer potenciálne predstavoval stredobod záujmu pri rie‑
šení otázok súvisiacich s možným eis. Hoci spomínané technológie nám v súčasnosti
umožňujú zachytiť isté zložky elektromagnetického poľa, možno predpokladať, že
objektivizácia energoinformačných procesov bude ešte dlhodobo predstavovať ťažko
prekonateľnú vedeckú a technologickú výzvu.
Možnosť istej objektivizácie ei procesov nám poskytuje kresba projikova‑
ného funkčného rozčlenenia e‑i systému („aury“). Ide o kresbu – „aurogram“ – sub‑
jektívnej projekcie eis nadpriemerne senzibilnou osobou. V aurograme sa používa
5 základných farieb. Každý, kto formou mimozmyslového vnímania vidí projikované
funkčné rozčlenenia e‑i systému – „auru“, má svoju väzbu medzi jednotlivými far‑
bami a k nim zodpovedajúcimi funkciami. Niekto vidí energetický odpad ako čiernu
farbu a niekto ako modrú. Niektoré nadpriemerne senzibilné osoby „vidia“ len čier‑
nobielo. Z dôvodu istého „medzinárodného“ porozumenia, aby sa aj skutoční senzibi‑
li chápali, existuje istý spoločný dohovor/slovník významu jednotlivých farieb aury.
Červená predstavuje v „aurogramoch“ základnú zásobnú zložku. U človeka
červená vyjadruje aj aktivitu, tvorivosť a duchovnosť. Červená postupne znásobuje
množstvo žltej, či zelenej, záleží na každom z nás. Žltá odráža pozitívne emócie, dob‑
ro, lásku. Modrá je energetická ochranná a kladná komunikatívna zložka. Zelená je
negatívna komunikatívna zložka a je indikátorom narušenia energetického systému.
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Čierna nie je dobrá. Je odrazom energetického odpadu. Vzniká hlavne pri negatívnom
pôsobení človeka na iných ľudí, v spojení s ochrannou modrou, ktorú si negatívne pô‑
sobiaci človek sám ničí. Môže však vzniknúť aj pri pôsobení negatívnej komunika‑
tívnej zložky na oslabeného človeka, ktorý nemá v poriadku svoju ochrannú modrú
zložku.
V rámci snahy o objektivizáciu predpokladaných ei procesov nadpriemer‑
ne senzibilné osoby v rôznych mestách Slovenskej a Českej republiky, zaznamenáva‑
li formou mimozmyslového vnímania priebeh HT pomocou aurogramu. Navzájom
o sebe nevedeli[E32],[E41]. Výsledky nášho sledovania boli na kresbách všetkých nadprie‑
merne senzibilných osôb v princípoch rovnaké. Keď sa posadil pacient na koňa, ich
biopolia sa začali navzájom ovplyvňovať. Nastal spontánny, neprogramovaný bioe‑
nergoinformačný prenos z poľa zvieraťa na pacienta a naopak. Sledovaním fareb‑
ných zmien v aure pacienta sa u všetkých senzibilov zachytilo posilnenie červenej
farby duchovna a nezištnosti, žltej farby pozitívnych emócií a komunikácie s okolím
a modrej, vyjadrujúcej ochrannú a súčasne komunikačnú energetickú zložku. Čier‑
na sa strácala. Súčasne sa prejavilo oslabenie zelenej ako indikátora porušenia ener‑
getického systému. Zelená pretrvávala na najpostihnutejších miestach (Obr. E.22,
Obr. E.23).

Obr. E.22

Energoinformačný proces na začiatku hippoterapie

Obr. E.23

Energoinformačný proces na konci hippoterapie
Samozrejme každý človek reaguje na HT s istými individuálnymi rozdiel‑

mi. Predpokladáme však, že neprogramovaný bioenergoinformačný prenos z poľa
zvieraťa na pacienta a naopak, je prirodzený konštantný fenomén tejto liečebnej me‑
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tódy. Dôležité je tiež uvedomenie si diferencie medzi vplyvom samotného magnetic‑
kého poľa živého tvora (magnetická indukcia tela človeka je 10‒10 Tesla) a obrazu aury
ako odrazu eis. Na predpokladané bioenergoinformačné procesy je však potrebné
myslieť i pri iných diagnostických a terapeutických postupoch.
Možný energoinformačný vplyp iných osôb na energo-informačnú in‑
terakcia koňa a pacienta v priebehu HT sme sledovali v ďalšej našej štúdii. Päť nad‑
priemerne senzibilných osôb z rôznych miest Slovenskej a Českej republiky zobra‑
zovalo počas HT predpokladané energoinformačné interakcie. Návzajom o sebe tiež
nevedeli. Ich kresby projikovaného funkčného rozčlenenia e‑i systému mali i v tomto
výskume zhodné základné charakteristiky, čo podporilo náš predpoklad, že liečeb‑
ný postup je energoinformačne ovplyvňovaný aj ďalšími osobami[E39]. Predovšetkým
terapeutom a prítomným rodičom. Ich prítomnosť pôsobila na psychický a energoin‑
formačný stav pacienta pozitívne, ale aj negatívne. A tým aj na jeho postúru a me‑
chaniku pohybu. Preto treba pri plánovaní HT, ale i iných terapeutických postupov,
preventívne myslieť na rôzne možné kombinácie interakcií medzi koňom, pacientom
a ďalšími osobami, zúčastňujúcimi sa daného diagnostického/liečebného procesu.
Zmenenú energoinformačnú prácu koňa môžeme pozorovať najčastejšie
v období, keď sa hippoterapie zúčastňuje rodič ako divák. Nepokojný rodič predstavu‑
je pre koňa zvýšenú energoinformačnú záťaž. Okrem pôsobenia na energeticky osla‑
beného pacienta, kôň energoinformačne vylaďuje aj nepokojného rodiča (Obr. E.24,
Obr. E.25). Pri interakcii energoinformačných systémov zúčastnených ľudí a energo‑
informačných daností koňa dochádza k preberaniu nefunkčnej patogénnej zložky.
Tieto negatívne pôsobiace porcie preberá kôň. Podľa časti senzibilov zostávajú zvy‑
šky negatív hlavne nad hrivou a chvostom. Cez ne sa ich kôň môže pravdepodobne
postupne najľahšie zbaviť. Takáto energetická záťaž zmenšuje funkčnosť ochranného
modrého obalu koňa. U pacienta a rodiča sa však zvýrazňuje červená, žltá a modrá,
ako indikátory pozitívnych energoinformačných dejov. Takýto rodič a dieťa však ne‑
gatívne ovplyvňujú koňa. V inej situácii môžu kôň a stabilizovanejšie dieťa energo‑
informačne spolupracovať a odrážať nepokoj rodiča (Obr. E.26). Predstavuje to však
väčšiu záťaž pre oboch. Na dieťa však môže pozitívne vplývať aj pokojný rodič, ener‑
goinformačne spolupracujúci s koňom (Obr. E.27).
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Obr. E.24

Nepokojný rodič predstavuje pre koňa zvýšenú energoinformačnú zá‑
ťaž. Okrem pôsobenia na energeticky oslabeného pacienta, kôň energo‑
informačne vylaďuje aj nepokojného rodiča. Strach dieťaťa aj rodiča sa
prenáša na koňa.

Obr. E.25

Dieťa sa prestáva báť. Je ale ovplyvnené rodičom, ktorý sa však už bojí
menej ako na začiatku. U pacienta a rodiča sa zvýrazňuje červená, žltá
a modrá.

Obr. E.26

Kôň a stabilizovanejšie dieťa energoinformačne spolupracujú a odrá‑
žajú nepokoj rodiča.
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Obr. E.27

Pokojný rodič energoinformačne spolupracuje s koňom a pozitívne
vplývajú na dieťa, u ktorého pretrváva zložka strachu. Postupne sa
u dieťaťa zvýrazňuje modrá, žltá a červená farba. Ideálny stav. Dieťa
s bolestivou chrbticou i rodič sú pokojní. Kôň je v poriadku.
Na základe našich sledovaní však môžeme konštatovať, že predovšetkým

pri začínajúcej hippoterapii prevláda prítomnosťou rodiča zvýšená energetickú záťaž
pre koňa. Závisí to však samozrejme individuálne od osobnosti rodiča, jeho spôsobu
prežívania liečby a jeho vzťahu k nej. Preto je vhodné individuálne zvážiť prítomnosť
rodičov hlavne pri začínajúcej hippoterapii. Po opakovaní viacerých hipporehabili‑
tácií sa postupne u väčšiny osôb zúčastňujúcich sa jednotlivých terapií vyvinie pocit
istoty a pozitívnych emócií. To umožňuje aj z predpokladaného energoinformačného
pohľadu menšiu záťaž pre zúčastnených a intenzívnejšie terapeutické pôsobenie na
pacienta (Obr. E.28).

Obr. E.28

Ideálny stav pri ktorom všetci energoinformačne spolupracujú.
Výsledky našich sledovaní poukázali aj na významný energoinformačný

vplyv terapeuta (Obr. E.29). Jeho pozitívny vzťah k pacientovi a k liečbe zlepšuje pod‑
ľa našich nálezov stav pacienta aj z tohto pohľadu. Negatívne orientovaný terapeut
však môže energoinformačné procesy aj zhoršovať.
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Obr. E.29

Terapeut a kôň pozitívne mechanicky a energoinformačne ovplyvňujú
pacienta.
Na základe výsledkov našich sledovaní, by sme mali v rámci plánovania

HT myslieť nato, že kôň svojím silným energetickým poľom pozitívne ovplyvňu‑
je oslabené pole pacienta, a tiež, že pole pacienta má negatívny vplyv na pole koňa
(Obr. E.30, Obr. E.31). Aj preto je vhodné po zosadení alebo zložení pacienta z koňa,
nevysadzovať na koňa hneď nového pacienta, ale ísť 10 – 15 minút s koňom bez
jazdca. Energetický stav koňa sa čiastočne upraví a nový pacient nie je tak ovplyvne‑
ný negatívami z predchádzjúcej energetickej interakcie. Súčasne je aj čas na odpoje‑
nie energoinformačného spojenia medzi koňom a pôvodným pacientom. To ešte krát‑
ku dobu po HT pretrváva a mohlo by tiež ovplyvňovať ďaľšiu liečbu.
Ako ukázali naše práce, kôň ako terapeut je postupne po práci, ktorú vyko‑
nával nielen telesne unavený, ale aj energoinformačne oslabený. Aj z týchto dôvodov,
musíme dodržiavať i základy energoinformačnej hygieny. Kôň by nemal pracovať via‑
cej ako 2 hodiny. Mal by mať možnosť pobytu vo výbehu, najlepšie s ostatnými koň‑
mi, kde by mal aj možnosť voľne sa vyváľať na zemi alebo v blate. Kôň sa tak „očistí“
od energoinformačného odpadu a zregeneruje svoje pole. Mechanické, ale ani ener‑
goinformačné pôsobenie koňa nemôže byť pochopiteľne také efektívne, ak by HT vy‑
konával neodpočinutý.
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Obr. E.30

Kôň pred hippoterapiou je energeticky vyrovnaný.

Obr. E.31

Kôň po hippoterapii s jedným pacientom. Zmeny v aurograme u samot‑
ného koňa po HT poukazujú na celkové zvýraznenie zelenej a čiernej
v oblasti hrivy. Súčasne je zachytené oslabenie červenej, žltej a modrej.
Podľa nášho názoru, predstavuje predpokladaný energoinformačný systém

starý univerzálny komunikačný systém, ktorý je mimovoľne intenzívne využívaný
aj pri ťažkých postihnutiach na úrovni mentálnej, psychickej a v oblasti sociálnej ko‑
munikácie (DMO, autisti). Vývojovo mladšie komunikačné systémy sú totiž citlivejšie
na rôzne patologické noxy, čo sa prejavuje ich rôznymi poškodeniami a dysfunk‑
ciami.
Predpokladáme, že v rámci hipporehabilitácie, formy HT zameriavajúcej
sa hlavne na telesnú stránku pacienta, zohráva výraznejšiu úlohu energetická zlož‑
ka e‑i procesov a pri pedagogicko – psychologickom jazdení, ktoré sa špecializuje na
ovplyvnenie porúch učenia a psychiky, zasa jej informačná zložka. V športovom jaz‑
dení postihnutých (ŠJP), ktoré sa zameriava predovšetkým na reintegráciu osôb, mož‑
no predpokladať intenzívnejšie využívanie informačnej zložky eis, ako istú kompen‑
záciu ich postihnutia, napr. zmyslového u nevidiacich pri orientácii v priestore.

E.4.4.2

Hippoterapia a princípy klasickej čínskej akupunktúry
Svetová zdravotnícka organizácia uznáva akupunktúru ako diagnostic‑

kú a liečebnú metodiku. Akupunktúrne body a dráhy predstavujú energoinformač‑
nú sieť, ktorá je lokalizovaná v celom ľudskom organizme (ale i iných živých bytostí)
a pomocou nej ho môžeme komplexne ovplyvňovať. Súčasne existujú mikrosystémy
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(ucho, dlaň, noha, atď.), kde sa do malého priestoru premietajú informácie o celom
organizme. Podľa nášho názoru, opakovanými fyzikálnymi podnetmi (tlakovými
a tepelnými), na miestach ktorými sa jazdec počas hippoterapie dotýka koňa, dochá‑
dza k akupresúrnemu pôsobeniu na akupunktúrne body a dráhy. Najčastejšie je to
oblasť dráždená pri sede: vnútorná strana stehien a sedacia oblasť (Obr. E.32). Ďalšie
významné akupunktúrne dráhy a ich body ovplyvňujeme pri polohovaní na bruchu
a osobitne na chrbte[E32].

Obr. E.32

Dráha obličiek a zadná stredná
Prvý bod prednej strednej (JM) a 1. bod zadnej strednej (TM) dráhy sa na‑

chádza medzi kostrčou a vonkajšími pohlavnými orgánmi. Podľa klasickej čínskej
teórie majú tieto nepárové dráhy, JM a TM, regulačný vplyv na základnú harmóniu
energií jin a jang. Ide teda o dráhy s výraznou riadiacou funkciou celého systému
akupunktúrnych dráh a tým s možnosťou celkového ovplyvnenia organizmu. JM
dráha má kontrolnú a regulačnú funkciu na všetkých 6 jinových meridiánov a tým
aj jin orgánov. TM má kontrolnú a regulačnú funkciu na všetkých 6 jangových me‑
ridiánov a im zodpovedajúcim orgánom. TM dráha má špecifické pôsobenie na cen‑
trálny a periférny nervový systém, ako aj psychické funkcie. Prvý bod JM a prvý bod
TM dráhy sú súčasne centralizačné body spojenia dráh jin i jang a súčasne ide o vzá‑
jomne spojovacie body Luo medzi JM a TM dráhou.
V rámci liečby funkčných porúch pohlavných orgánov možno lokálne vy‑
užiť JM1 a TM1, keďže ovplyvňujú funkcie orgánov v malej panve. Na druhej strane,
práce vedcov z bostonskej univerzity, poukázali u časti žien jazdiacich často na koni
alebo na bicykli, na zníženie dráždivosti genitálií v oblasti veľkých pyskov a klitori‑
su na vibrátor zapojený na 30 voltov. Zvýšený prah citlivosti v oblasti genitálií u tých‑
to žien, ako následok poškodenia nervových zakončení v tejto oblasti, tým môže pôso‑
biť na vzniku možných sexuálnych dysfunkcií. Dysfunkcie týchto orgánov sa môžu
prejaviť aj lumbalgiami, čím negatívne ovplyvňujú postúru. Akupresúrnym pôsobe‑
ním cez TM1 a JM1 na orgány v malej panve možno teda predpokladať energetické
ovplyvnenie postúry.
Lézie bedrového kĺbu môžeme ovplyvniť pri sede na koni, kedy pôsobí‑
me aj na 30. bod dráhy žlčníka (VF). Coxy bývajú poškodené ako u detí (dysplázia,
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subluxačné postavenie i luxácia, hlavne u DMO), tak u dospelých (koxartróza). Pato‑
lógia bedrových kĺbov sa tiež prejavuje poruchou postúry a lumbalgiami. Obmedze‑
nie pohyblivosti bedrového kĺbu ruší funkciu okolitých meridiánov. A práve v oblasti
slabín sa krížia meridiány pečene (HE), žalúdka (VE), sleziny-pankreasu (LP) a mi‑
moriadne meridiány. Mobilizáciou daného segmentu dochádza k upravovaniu ich
energetických porúch a následne postúry.
Komplexné ovplyvnenie postúry umožňuje pôsobenie na párové akupunk‑
túrne dráhy. Nimi ovplyvňujeme im priradené tkanivá pohybovej sústavy, emócie
a zmyslové orgány. Pôsobenie na pohybový systém preferujeme hlavne v hipporeha‑
bilitácii, na emócie sa sústreďujeme v pedagogicko-psychologickom jazdení a stimu‑
láciu zmyslových orgánov využívame v športovom jazdení postihnutých.
V sede na kráčajúcom koni dotykovou stimuláciou vnútornej strany stehien
pôsobíme na dráhu obličiek (RE), pečene (HE) a sleziny-pankreasu (LP) (Tab. E.1).
Z tkanív dráhou obličiek vplývame na kosti, chrupavky, zuby, nechty a vlasy. Z emó‑
cií ňou ovplyvňujeme úzkosť i strach a zo zmyslových orgánov uši. Dráha pečene pô‑
sobí na svaly, šľachy, väzy i nervy, z emócií hnev a zo zmyslových orgánov sú to oči.
Dráha sleziny-pankreasu pôsobí na svaly, podkožné tkanivo, túžby, starosti a cieľo‑
vým orgánom sú ústa. Ovplyvnenie oblasti úst, môže spolupôsobiť pri úprave rečo‑
vých problémov so súčasným ovplyvňovaním svalového tonusu, mobilizáciou osové‑
ho systému a temporomandibulárneho kĺbu, atď.
Tab. E.1

Pôsobenie najčastejšie ovplyvňovaných akupunktúrnych meridiánov
počas HT

Meridián

Tkanivá

Emócie

„Zmyslový“ orgán

Ren

Kosti, nechty, zuby,

Strach, obavy, nepokoj

Uši

Hepar

Svaly, ligamentá, nervy, Hnev
šľachy

Oči

Lien-Pancreas

Podkožné tkanivo,
svaly

Obavy, nepokoj, túžby

Oblasť úst

Pôsobiace
hlavne

Hipporehabilitácia

Pedagogicko
psychologické jazdenie
a voltíž

Športové jazdenie
postihnutých

Jednotlivé akupunktúrne body v danej oblasti môžeme počas HT diferenco‑
vane ovplyvňovať rytmickým tlakovo-tepelným pôsobenín aj podľa toho, či je kôň ši‑
roký alebo úzky. Pri polohovaní na bruchu stimulujeme dráhy JM, RE, LP a čiastočne
VF, HE a VE. Pri polohovaní na chrbte súčasne ešte okrem TM ovplyvňujeme dôleži‑
tú a komplexne pôsobiacu dráhu močového mechúra (VU). Tá má osobite úzky vzťah
k pohybovému systému – hlavne k chrbtici. Z emócií ovplyvňuje strach a cieľovým
orgánom sú uši. Ovplyvnením strachu, hnevu, etc. pôsobením cez spomínané dráhy
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VU, HE, RE a ďalšie, sa prehlbuje akupresúrne pôsobenie na pohybový systém. To je
potencované pôsobením vyplavujúcich sa endorfínov na podklade pohybu a samot‑
nej akupresúry. A ovplyvňovanie psychických faktorov sa prirodzene výrazne preja‑
vuje aj na postúre. Obdobný význam zohráva viscerálna zložka, ovplyvňovaná pro‑
stredníctvom pôsobenia na vnútorné orgány, cez dráhy TM, JM, HE, VF, VE, RE, etc.
Principiálnu úlohu v ovplyvnení postúry zohráva stimulácia zmyslových
orgánov, osobitne propriocepcie. Akupresúrne ovplyvnenie oblasti úst zvýraznené
mechanickým znížením napätia žuvacích svalov, mobilizáciou temporomandibulár‑
neho kĺbu, atď., pozitívne pôsobí na cervikokraniálny prechod. Už chiropratici upo‑
zorňovali na jeho kľúčovú úlohu v postúre, čo potvrdila aj dnešná manuálna medicí‑
na. Takto možno hovoriť o holistickom akupresúrnom pôsobení počas HT, pričom ňou
ovplyvňujeme ešte mimoriadne dráhy a množstvo obdobne pôsobiacich extrabodov.
Celkové ovplyvnenie organizmu počas HT môžeme parciálne ešte predpo‑
kladať pôsobením na mikrosystém ruky (stimulovanej madlami, hrivou, etc.), nohy
(v inverzii tlačenej k telu koňa) a pri polohovaní aj ucha. Cisár Marcus Aurelius už
v nami citovanej vete v diele Hovory so sebou napísal: „Lekár mu prikázal jazdiť na
koni či studené kúpele, alebo chodiť naboso“. Na základe tohto odporučenia môžeme
predpokladať, že aj Marcov osobný lekár, známy Galenos, poznal možnosti liečebného
využívania mikrosystému nohy meniacimi sa tlakovými a teplotnými podnetmi pri
chôdzi naboso. Sám Galenos viac zdôrazňoval význam liečebného pohybu a vypote‑
nia sa (detoxikácie) jazdca.
Počas jazdenia na koni stimulujeme aj dlane a tak ovplyvňujeme aj peri‑
férne body jinových dráh pľúc (PU), srdca (CO) a pericardu (PE) (Tab. E.2). Keďže jin
býva u väčšiny súčasnej populácie industriálneho sveta v deficite, pri často nadmer‑
nom jangu, je vhodná práve stimulácia jinových dráh (PU, CO, PE, RE, HE, LP).
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Tab. E.2

Pôsobenie príležitostne ovplyvňovaných akupunktúrnych meridiánov
počas HT

Meridián

Tkanivá

Emócie

„Zmyslové“orgány

Vesica urinaria

Kosti

Strach, obavy

Uši

Vesica fellea

Svaly, ligamentá, nervy, Hnev
šľachy

Oči

Gaster

Podkožné tkanivo,
svaly,

Obavy, túžby

Oblasť úst

Cor

Cievy

Radosť

Jazyk

Pericard

Cievy, krv

Radosť, potešenie

Jazyk

Pulmo

Koža, vlasy

Smútok

Nos

Pôsobiace
hlavne

Hipporehabilitácia

Pedagogicko
psychologické jazdenie
a voltíž

Športové jazdenie
postihnutých

U sediaceho jazdca prevažuje pôsobenie na yinové meridiány. U koňa zasa
počas HT prevláda akupresúrne ovplyvňovanie yangových meridiánov. Môžeme
teda predpokladať, že HT nepreťažujúca zdravotné možnosti koňa, pôsobí pozitívne cez akupunktúrny systém aj na samotného koňa. Takže primerane vyko‑
návaná HT môže prinášať benefit pacientovi i štvornohému terapeutovi.

E.4.4.3

Hippoterapia a princípy starej indickej medicíny
Podľa nášho názoru počas HT ovplyvňujeme energetické centrá – čakry,

o ktorých hovorí tradičná indická energetická medicína. Pri kroku koňa opakova‑
nou tlakovou a tepelnou stimuláciou oblastí predpokladanej lokalizácie čakier mož‑
no očakávať vplyv na celý ľudský organizmus (Obr. E.14). Prvú čakru nachádzajúcu
sa v perineálnej oblasti stimulujeme počas sedu na idúcom koni. Tým energeticky
ovplyvňujeme dolné končatiny a orgány panvového dna. Pri poruchách prvej čakry
dochádza k neplodnosti a oslabeniu „životnej sily“. Pri polohovaní na chrbte a bru‑
chu môžeme predpokladať stimuláciu 2. až 6. čakry a tak prostredníctvom energoin‑
formačných a viscerovertebrálnych i vertebroviscerálnych vzťahov aj ovplyvnenie
postúry a tiež vnútorných orgánov: gastrointestinálneho, urogenitálneho, kardiopul‑
monálneho a endokrinologického systému.
Touto kapitolou sme chceli prezentovať komplexný, holistický pohľad na
hippoterapiu, liečebnú metódu, ktorá pri ovplyvňovaní postúry využíva pôsobenie
na viacerých úrovniach v zmysle bio, psycho, sociálnej jednoty človeka. Od fyloge‑
neticky starých, geneticky zakódovaných elementárnych psychomotorických a soci‑
álnych vzorov, k druhovo špecifickému pohybovému vzoru posturálnej ontogenézy
až predpokladaným energoinformačným procesom. Osobitne sme chceli poukázať
na e‑i fenomény, ktoré podľa nášho názoru spolu podmieňujú diferenciáciu vzťahov
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koňa a človeka, komplexne ovplyvňujú jazdca, čo sa osobitne prejavuje na paciento‑
vej postúre a ovplyvňujú aj koňa. Na predpokladanú existenciu týchto fenoménov by
sme teda mali myslieť z pohľadu jazdca i koňa.
Uvedomujeme si, že táto kapitola zjednodušuje a schematizuje popísané fe‑
nomény. Samozrejme aj ich výklad, zodpovedajúci súčasným, značne obmedzeným
poznatkom o danej problematike, je pochopiteľne v rovine teórií. Pokúsili sme sa
však poukázať na tieto predpokladané procesy, lebo predstavujú výzvu. Ich objekti‑
vizácia bude problematická ešte dlhé obdobie, ale v medicíne empíria väčšinou pred‑
chádzala vedeckú objektivizáciu.
Poukazovanie na energoinformačné fenomény je však potrebné práve
z toho pohľadu, že s ich rôznymi formami, sa nepochybne stretávame v rámci reha‑
bilitácie aj pri iných diagnosticko – terapeutických postupoch. Osobitne tých, kde
je blízky a dlhší osobný kontakt. A také sú práve v odbore FBLR časté: ošetrenie pa‑
cienta postupmi manuálnej medicíny, rôzne formy LTV a masáží, atď. V rámci nich
určite mnohí poznáme pocit, že po niektorom pacientovi a môže to byť hneď na za‑
čiatku pracovnej doby, pocítime stav neočakávanej únavy, ťažoby, vyčerpania. Práve
mechanizmus prenosu istého energoinformačného odpadu, ktorý sa preniesol z pa‑
cienta na nás, môže byť vysvetlením takýchto prejavov. A prostredníctvom výskumu,
ktorý sme počas aplikovania HT vykonávali, sa tieto fenomény dajú prehľadne a zro‑
zumiteľne prezentovať tak, aby boli tieto predpokladané procesy zrozumiteľné aj pre
iné vykonávané metodiky.

E.5

Súhrn

Význam odboru FBLR celosvetovo dlhodobo rastie. Z pohľadu budúc‑

nosti to bude jedna z nosných špecializácií zabezpečujúcich zdravotnú starostli‑
vosť. Týka sa to priemyselne rozvinutých i nerozvinutých krajín. Je to podmienené
širokým a rôznorodým spektrom faktorov. Vďaka rastu životnej úrovne a pokrokom
vo vede, technike a medicíne sa predlžuje ľudský život a preto aj z dôvodu starnutia
populácie narastá počet osôb s chronickými (kardiovaskulárnymi, metabolickými,
psychickými, degeneratívnymi, respiračnými, atď.) ochoreniami. Títo pacienti po‑
trebujú komplexnú starostlivosť, v rámci ktorej hrá širokospektrálna rehabilitácia
nezastupiteľnú úlohu. Súčasne prežívajú pacienti, ktorí by predtým neprežili. Týka
sa to všetkých vekových kategórií. Od novorodených detí až po geriatrických pacien‑
tov. Väčšinou ide o stavy po polytraumách, nádorových, zápalových a metabolických
ochoreniach. U mnohých však následne celoživotne pretrváva zhoršenie zdravot‑
ného (obmedzenia hrubej i jemnej motoriky, parézy, spasticita, poškodenie zmys‑
lov, atď.) i sociálneho stavu. A práve úlohou odboru FBLR je v rámci psychosociálnej
a pracovnej rehabilitácie naučiť týchto ľudí sa s novou situáciou popasovať a čo naj‑
komplexnejšie sa reintegrovať do spoločnosti. Zvyšuje sa tiež počet osôb s minimál‑
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nou pohybovou aktivitou, sedavým zamestnaním, následne obezitou a bolestivými
stavmi. I tu bude stáť odbor FBLR vďaka svojej modernej filozofii aktívneho prístupu
k vlastnému zdraviu a životu občanov, svojou liečebnou a edukačno-výchovnou zlož‑
kou v prvej línii. Špecializácia FBLR predstavuje zároveň most medzi klasickým
lekárskym vzdelaním zameraným na choroby a štrukturálne zmeny z pohľa‑
du Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCh) a liečebnými metodikami za‑
meranými na úpravu funkcie hodnotenú zasa Medzinárodnou klasifikáciou
funkcií, disabilít a zdravia (ICF). Tá už dnes predstavuje neoceniteľnú a komplex‑
nú pomoc (klinickú, výskumnú) pri hodnotení pacientových skutočných funkčných
možností. Pritom sa ICF dynamicky stále vyvíja, predovšetkým kvôli jednoduchšie‑
mu a časovo menej náročnému klinickému využívaniu.
Kľúčom k lepšiemu využívaniu fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny
k ovplyvňovaniu zdravia obyvateľstva v 21. storočí je, okrem inovácie štandard‑
ných postupov aj efektívnejšie zacielenie sa na využívanie dvoch oblastí, pred‑
stavujúcich veľké medicínske výzvy. Na jednej strane je to objavovanie a aktivá‑
cia rezerv a potenciálov, ktorými ľudský organizmus disponuje. Často sú len
nedostatočne využívané, hoci o nich vieme (sila podvedomia, fylogeneticky staré
vzory správania, emócie, energoinformačný systém), ale mnohé sú ešte stále skry‑
té, nepoznané a iba intuitívne tušené. Na druhej strane súčasťou preberania väčšej
zodpovednosti a širšieho spektra praktického pôsobenia rehabilitácie v tomto storočí
určite bude aj intenzívne využívanie pokročilých diagnostických a terapeutic‑
kých technológií a s tým spojených možností, ktoré vedecko-technický vývoj priná‑
ša a prinesie. A to je rovnako priestor, potenciály ktorého, môžeme spájať zatiaľ len
s istou fantáziou. Viac technológií však nesmie dehumanizovať zdravotníctvo a vždy
v ňom musí dominovať ľudský prístup.
V rámci ďalšieho posunu využitia možností FBLR je práve spojenie využitia
techniky s objektivizáciou a zefektívnením pôsobenia nevyužívaných, osobitne ne‑
poznaných potenciálov ľudského organizmu veľkou výzvou pre budúcnosť. Už dnes
však hľadanie prienikov diagnostických a terapeutických postupov z rôznych oblastí
medicíny, techniky, umenia a podobne, môže priniesť pokrok v komplexnej starostli‑
vosti o pacientov. Najdôležitejšou liečebno-preventívnou oblasťou v odbore fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia je pohybová liečba. Jednotlivé kinezioterapeutic‑
ké postupy sa však súčasne dajú využiť aj diagnosticky.
Z pohľadu celostného prístupu k pacientom je už dnes otázkou dňa, riešenie
možných interakcií vplyvov pohybovej, prípadne fyzikálnej liečby a metodík využí‑
vajúcich predpokladaný energoinformačný systém. Napr. pôsobenie rôznych kine‑
zioterapeutických postupov (DNS, SM, Kaltenborn), svetloliečby, zvuku a podobne,
na šľachovo-svalové akupunktúrne dráhy (prípadne naopak). Možno predpokladať,
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že pôsobenie jednotlivých foriem pohybovej liečby sa môže prejaviť na aktivite bo‑
dov svalovo-šľachových akupunktúrnych dráh a možno i naopak. Podobne rôzne for‑
my fyzikálnych podnetov (svetelných, elektrických, zvukových) sa môžu prejaviť na
úprave svalových charakteristík, dychovej a srdcovej frekvencie, aktivite CNS a po‑
dobne.
V súčasnosti vidíme tendencie, znovu objavovania využívania činností, vy‑
konávanými starými kultúrami a kmeňmi žijúcimi mimo „civilizácie“. Medzi také
patrí liečebné využitie zvuku i hudby. To totiž nebolo v poslednom období v industri‑
álnych krajinách dostatočné. A má určite svoje absolútne opodstatnenie. Mechanická
zvuková energia podmieňuje vibrácie buniek a ich štruktúr. Súčasne sa transformu‑
je na iné formy energie (tepelnú, svetelnú), čo následne predstavuje pre organizmus
nové podnety/informácie. Tie spúšťajú ďalšie neurohumorálne odpovede organizmu.
Hudba je forma umenia, ktorá vzniká z tónov. Tie sa tvoria pri pravidel‑
nom, v čase periodicky prebiehajúcom kmitaní. Hudba ovplyvňuje emócie, podne‑
cuje pohybové prejavy – tanec. Hudba i tanec sú kontinuálne spojené s vývojom
človeka ako spoločenskej bytosti. Ovplyvňujú ho komplexne, na všetkých úrov‑
niach: telesnej, duševnej, duchovnej, sociálnej i energeticko-informačnej. Môžeme to
sledovať od počiatkov ľudskej existencie – praveku, cez starovek, stredovek, novovek
až dodnes. Od hudby a tancov „primitívnych národov“ až k súčasnému človeku in‑
dustriálnej spoločnosti. Hudba a tanec môžu umožňovať prejavy, s ktorými sa bežne
nestretávame. V navodenom tranze môžu ľudia prechádzať po pahrebe, bez toho, aby
cítili bolesť a popálili sa. Sila emócií, komunikačného prepojenia, rytmu, atď. pouka‑
zuje na doteraz dostatočne nepoznané a nevyužívané rezervy a potenciál, ktoré člo‑
vek má. Podobne, ako to umožňujú techniky (dýchania, nadstavenia mysle, vystavo‑
vaniu sa chladu) rozpracované rôznymi školami, napr. joga, Wim Hof. atď. Treba ich
seriózne i rozumne objavovať, spoznávať a nie obchádzať ich ignorujúcim mlčaním.
Prípadne označovať ich za nevedecké a nemedicínske. Hoci vieme, že napr. emócie
a pohybová aktivita sú úzko prepojené limbickým systémom.
FBLR má potenciál ovplyvňovať všetky systémy ľudského organizmu. A to
pri akútnych, subchronických i chronických stavoch. V rámci jej širšieho a efektív‑
nejšieho využívania je potrebné prehlbovanie filozofie jej tímovej trojstupňovej
komplexnosti. A to ako na úrovni tímového multi-profesionálneho prístupu v rám‑
ci samotného odboru FBLR, tak i z pohľadu spolupráce interdisciplinárnej (internisti,
neurológovia, ortopédi, atď.) a multi-disciplinárnej (vedci, technici, sociálny pracov‑
níci, atď.). Dôležitosť a perspektívy fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny deklarovala
aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) svojim novým programom: Rehabilita‑
tion 2030 – a call for action. Rehabilitation: key for health in the 21th century – Reha‑
bilitácia: kľúč k zdraviu v 21. storočí.
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F.1

Úvod
Moje prvé stretnutie so silou a účinnosťou akupunktúry[F1] nastalo asi pred

5 – 6 rokmi, keď som mal silnú a akútnu bolesť v pravom ramene, bolesť bola taká sil‑
ná, že som nedokázal zdvihnúť pravú ruku dostatočne vysoko, aby som si vyzliekol
tričko. Moja manželka ma vzala k svojmu akupunkturistovi vo Fort Lee v New Jersey,
asi hodinu jazdy severne od Kendal Parku, kde sme vtedy bývali. Počul som o tom,
že akupunktúra je účinná pri zmierňovaní bolesti prostredníctvom skúseností mojej
manželky a jej priateľov, ale nebral som ich príbehy príliš vážne, pretože som neve‑
ril, že akupunktúra je založená na skutočnej vede, ktorá má reprodukovateľné liečivé
účinky. Predpokladal som, že môj akupunkturista mi uľaví od bolesti ramena tým, že
vpichne niekoľko akupunktúrnych ihiel do miesta, kde sa bolesť nachádza. Na moje
prekvapenie mi však dal niekoľko ihiel blízko palca na ľavej nohe! A napriek tomu
moja bolesť pravého ramena bola preč v priebehu niekoľkých minút. Táto jedna skú‑
senosť mi stačila na to, aby som sa zo skeptika zmenil na veriaceho v akupunktúrnu
vedu. Pojem „veda“ tu používam na označenie akéhokoľvek organizovaného systému
ľudského poznania vytvoreného západnými vedami alebo dlhou históriou ľudských
skúseností, ako je čínska medicína[F55] a jej ekvivalenty. V tomto zmysle je akupunk‑
túra vedou o ľudskom tele na rovnakej úrovni ako moderné lekárske vedy. Od tohto
úplne nečakaného zážitku som začal pravidelne dostávať akupunktúru, najprv od
akupunkturistu, ale neskôr od manželky pod dohľadom jej akupunkturistu, a moxo‑
vanie[F37] mojou manželkou aj mnou (pozri Obr. F.1)pod dohľadom našich akupunktu‑
ristov. Moxovanie je bolestivejšie ako akupunktúra, ale predpokladá sa, že je rovnako
účinné ako akupunktúra pri liečení rôznych chorôb, alebo dokonca účinnejšie ako
akupunktúra pri niektorých chorobách.
(a)

(c)

Zdroj: https://quizlet.com/307611615/lungmeridian-key-points-diagram/
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(b)

(d)

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Moxibustion

Obr. F.1

Moje vlastné moxovanie v meridiánových bodoch v alebo blízko Chize
(LU5).
(a) Moja ľavá ruka. Bolestivé pálenie trvalo asi 60 sekúnd, čo sa dá s urči‑
tou rozhodnosťou tolerovať.
(b) Moja pravá ruka.
(c) Zjednodušená mapa meridiánových bodov.
(d) Moxovanie sa podáva starému mužovi v čínskej dedine.

Keď som jedného dňa ležal na chrbte na stole môjho akupunkturistu, moje
oči náhodou spadli na mapy ľudského tela umiestnené na stene vedľa mňa (pozri hor‑
né panely na Obr. F.2 nižšie). Zaujala ma trojica panelov. Prečo tri, prečo nie štyri ale‑
bo viac? Trojicu som nakoniec odôvodnil pripojením k rozšírenej verzii Prigoginovej
teórie disipatívnych štruktúr[F45],[F46] – (i) prvý panel = rovnovážna štruktúra (kosti sú
relatívne statické a spotrebujú menej energie ako svaly); (ii) druhý panel = disipatív‑
na štruktúra (svaly rozptyľujú veľa voľnej energie na teplo) a (iii) tretí panel = relač‑
ná štruktúra (vzťahy medzi bunkami v tele riadené neurónmi, základnou jednotkou
nervového systému). Teória disipatívnych štruktúr a rovnovážnych štruktúr a model
morfogenézy TRAL[F25] sú uvedené v častiach F.3 a F.10 nižšie.
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(3) Kontext
(životné prostredie)
Pravdepodobnosť

Oblasť
pravdepodobnosti
(2) Priestor
pravdepodobnosti
(meranie)

(1) P
 riestor
pravdepodobnosti
(mechanizmus)

2N uzly
N‑hyperkocky

Obr. F.2

Ľudské telo ako hologram živej bunky.
(Horné panely) „Makroskopické“ ľudské telo vnímané ako triáda kostro‑
vého, svalového a nervového systému.
(Ľavý dolný panel) Delenie buniek zvyšuje počet buniek z 1 na 8 (= 23)
v 3 cykloch mitózy.
V ľudskom tele je asi 40 biliónov buniek[F14] a bude trvať asi 45 cyklov
bunkového delenia, kým sa zygota stane dospelou ľudskou bytosťou.
(Pravý dolný panel) TRAL (tree-ring-and-landscape) model mechaniz‑
mu evolučnej a vývojovej (EvoDevo) biológie[F25]. Model bol inšpirovaný
dendrochronológiou[F8] a stelesňuje triadickú metafyziku Peircea (1839 –
1914)[F31],[F51] .

Dva hlavné teoretické rámce, o ktorých sa bude diskutovať, sú (i) Planc‑
kova distribučná rovnica (Planckian Distribution Equation – PDE)[F27],[F28] a jej deri‑
vát známy ako Planck-Shannonov klasifikátor[F33],[F34] a (ii) teória bunkového jazy‑
ka[F19],[F20],[F32] – ktoré možno aplikovať na fenomén liečenia vo východnej medicíne
(vrátane akupunktúry) s cieľom rozvinúť vedu východnej medicíny na úroveň porov‑
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nateľnú s osvedčenými odbormi západnej medicíny, akými sú neurochirurgia a in‑
terná medicína.

F.2

Porovnanie východnej a západnej medicíny
Akupunktúra[F1] je spolu s moxovaním[F37] a bylinnou medicínou (pozri

riadky 1, 2 a 3 v Tab. F.1) dôležitým odvetvím tradičnej čínskej medicíny[F55], promi‑
nentnou súčasťou toho, čo sa tu označuje ako východná medicína. Východná medicína
trvá tisícročia a je založená predovšetkým na skúsenostiach a využíva prístup zho‑
ra nadol s dôrazom na „Najprv účinky; mechanizmy neskôr.“ Naproti tomu západná
medicína je stará len dve alebo tri storočia a je primárne založená na západnej vede,
využíva prístup zdola nahor a rešpektuje filozofiu „Najprv mechanizmy; účinky ne‑
skôr“ (pozri riadky 5 a 6 v Tab. F.1).
Napriek značným rozdielom medzi východnou a západnou medicínou exis‑
tujú medzi nimi niektoré spoločné črty (pozri riadky 4, 7, 8 a 9 v Tab. F.1). Napríklad
Planckova distribučná rovnica (PDE)[F27],[F28], ktorá bola odvodená z Planckovej rovni‑
ce žiarenia čierneho telesa (pozri panely e) a f) na Obr. F.4) sa vzťahuje na elektrické
signály (t. j. kožnú vodivosť) generované meridiánovým systémom čínskej medicíny
a signály fMRI merané z ľudského mozgu (pozri riadok 4 v Tab. F.1) (viac podrobností
o PDE nájdete v časti F.4).
Tab. F.1

Porovnanie medzi východnou a západnou medicínou.
Východná medicína

1.

akupunktúra

Západná medicína
Výrez MRI skeneru

fMRI

Pacient

Rádiof rek
venčná
cievka
Gradien
tové
cievky
Magnet
2.

moxovanie

operácia
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Východná medicína
herbálna
medicína

lieky

fMRI signály z ľudského mozgu pred a po infúzii
psilocybínu
(Carhart-Harris a kol., Front. Hum. Neurosci., 03/2/2014)

Distribúcia vodivosti kože akupunktúrneho
meridánu
200

4.

0

‒200

0

100

200

300

Experimentálny

400

500

600

PDE

140
120
100
80
60
40
20
0
0
‒20

Ip = 1,03
H = 4,32

Frekvencia

3.

Západná medicína

0,20

0,40

Ip = 1,37
H = 4,96

0,60

0,80

1,00

Odchýlka od priemeru
— Experimentálny, pre-psilocybin
— Planckov, pre-psilocybin
— Experimentálny, post-psilocybin
— Planckov, post-psilocybin

5.

Prístup zhora nadol založený na skúsenostiach.

Vedecky podložený prístup zdola nahor.

6.

Najprv účinky; mechanizmy neskôr.

Najprv mechanizmy; účinky neskôr.

7.

Teória bunkového jazyka & ITR (pozri časť F.10)

8.

Disipatívne štruktúry (pozri časť F.3)

9.

Ľudské telo ako hologram živej bunky (pozri časť F.11)

F.3

Disipatívne vs. rovnovážne štruktúry vo vesmíre
Prigogine (1917 – 2003) rozdeľuje všetky štruktúry vo vesmíre do dvoch

tried – rovnovážne a disipatívne štruktúry[F45],[F46]. Disipatívne štruktúry sú materiál‑
ne systémy, ktoré vykazujú nenáhodné správanie v priestore a/alebo čase poháňané
(alebo spojené s) nezvratnými procesmi. Živé procesy vyžadujú rovnovážne (napr. ko‑
strový systém, enzýmové štruktúry) aj disipatívne štruktúry (napr. pohyby svalového
systému, iónové transporty cez bunkové membrány). Operatívne môžeme definovať
rovnovážne štruktúry živých systémov ako tie štruktúry, ktoré zostanú, a disipatívne
štruktúry ako tie, ktoré zmiznú po odstránení voľného energetického vstupu. Nie‑
ktoré disipatívne štruktúry môžu byť generované z rovnovážnych štruktúr prostred‑
níctvom výdaja voľnej energie, ako príklad je žaluď a studená sviečka, pričom obe,
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rovnovážne resp. disipatíne štruktúry, sa po vložení voľnej energie premenia na dub
a horiacu sviečku:
Voľná energia
Disipatívne štruktúry

Rovnovážne štruktúry

(1)

Plameň sviečky je prototypovým príkladom disipatívnych štruktúr (po‑
zri ľavý panel na Obr. F.3). Vzor farieb charakteristický pre plameň sviečky odráža
priestorovo a časovo organizované oxidačno-redukčné reakcie uhľovodíkov tvoria‑
cich sviečku, ktoré produkujú prechodné chemické medziprodukty, z ktorých niekto‑
ré emitujú fotóny, keď prechádzajú elektronickými prechodmi zo vzbudených stavov
do základných stavov. Z mechanistického hľadiska možno plameň sviečky považovať
za vysokoteplotné samoorganizujúce sa chemické reakčno-difúzne systémy na rozdiel
od reakcie Belousov-Zhabotinsky (pozri stredný panel na Obr. F.3), čo je nízkoteplot‑
ný samoorganizujúci sa chemický reakčno-difúzny systém. Reakciu Belousov-Zhabotin‑
sky (BZ) objavil ruský chemik B. P. Belousov v roku 1958 a neskôr ju potvrdil a rozší‑
ril A. M. Zhabotinski[F3].

Obr. F.3

Disipatívne štruktúry vo fyzike (ľavý panel), chémii (stredný panel)
a biológii (pravý panel).
Podľa Bhopalatorovho modelu[F17] sú živé bunky tvorené z dvoch tried

hmotných entít, ktoré možno identifikovať s Prigoginovými rovnovážnymi štruktúrami
(alebo stručne rovnováhami) a disipatívnymi štruktúrami (alebo disipatónmi)[F23]. Medzi
týmito dvoma triedami štruktúr sa rozlišuje to, že rovnováhy zostávajú a disipatóny
miznú, keď bunkám dôjde voľná energia pochádzajúca z chemických reakcií.
Moje čítanie v roku 2018 o energeticko-informačnom modeli akupunktúry,
ktorý navrhol Solár[F53] , ma motivovalo rozpoznať dva druhy disipatívnych štruk‑
túr, ktoré som označil ako „disipatívnu štruktúru 1“ a „disipatívnu štruktúru 2“
v Tab. F.2 nižšie. Jednou z výhod rozpoznávania dvoch druhov disipatívnych štruk‑
túr, D1 a D2, je schopnosť rozlíšiť medzi dvoma stavmi akupunktúrnych meridiánov
ľudského tela – kľudový (alebo predstimulačný) stav a stimulovaný (alebo poststi‑
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mulačný) stav (pozri riadok 5 v Tab. F.2). Je zaujímavé poukázať na to, že Zhang-Po‑
pp-Rubikov model akupunktúry[F44],[F50], [F57],[F59],[F60] opísaný v časti F.11 tiež implikuje
disipatívne štruktúry bez rozlišovania medzi tým, čo sa tu označuje ako D1 a D2 di‑
sipatívne stavy akumeridiánového systému. Neviem, či empirické údaje podporujú
takúto dichotomizáciu akupunktúrneho zážitku, ale zdá sa, že v súčasnosti dostupné
vedecké dôkazy to podporujú (pozri riadky 2, 3 a 6 v Tab. F.2). Snáď najvýznamnej‑
šie je, že predpovedané „stavy akupunktúrnych meridiánov“ (acupuncture meridian
states – AMS) D1 a D2 možno experimentálne merať a kvantifikovať pomocou ne‑
dávno vyvinutého Planck-Shannonovho klasifikátora[F33],[F34], podľa ktorého by sa D1
AMS mal javiť ako súbor nekorelovaných bodov v Planck-Shannonovom grafe a D2
AMS ako lineárna regresná čiara (pozri riadok 3 v Tab. F.2). Ďalším dôležitým bo‑
dom Tab. F.2 môže byť, že akupunktúrne meridiány nie sú len disipatívne štruktúry
Prigogina, ale aj hologramy ľudského tela (pozri riadok 6 v Tab. F.2). Zdá sa, že tento
neočakávaný výsledok Tab. F.2 je v súlade s „hypotézou superpozície stojatých vĺn“
akupunktúry, ktorú navrhli Zhang a Popp v roku 1996[F44],[F50], [F57],[F59],[F60] (ďalšie pod‑
robnosti nájdete v časti F.11).
Tab. F.2

Tri typy štruktúr vo vesmíre, ktoré sa môžu aplikovať na akupunktúr‑
ne systémy ľudského tela.

Názov

Rovnovážna
štruktúra

Disipatívna
štruktúra 1

Disipatívna
štruktúra 2

1. Symbol

E

D1

D2

2. Termodynamika

V rovnováhe

Takmer rovnováha

Ďaleko od rovnováhy

3. Matematika[F20],[F32]

Náhodné súbory
dátových bodov

Asymetrické
histogramy s dlhým
koncom (Longtailed asymmetric
histograms – LAHs)

Súbory LAH
vykazujúce lineárne
korelácie v PlanckShannonovom grafe

4. Príklad

Mŕtve telo

Fyziologické telo

‚Akupunktúrne
meridiány‘ (?)

5. Akupunktúra

Ľudská anatómia
v západnej
medicíne

Pokojné
akupunktúrne body
pozdĺž meridiánov

Excitované
akupunktúrne body
pozdĺž meridiánov

Neorganizované
holografické obrázky

Organizované
holografické obrázky

6. Holografická analógia Holografický film

Ak sa pri ďalšom skúmaní preukáže pravdivosť myšlienky, akupunktúrne
meridiány známe v čínskej medicíne po tisícročia, môžu konečne nájsť vysvetlenie
založené na západnej vede ako hologramy (alebo nadstavby[F34]) ľudského tela.
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F.4

Planckova distribučná rovnica
Žiarenie čierneho telesa (pozri panel a) na Obr. F.4) sa vzťahuje na hmotné

objekty, ktoré úplne absorbujú fotóny na ne dopadajúce (preto sa javia ako čierne),
a napriek tomu po zahriatí emitujú fotóny, čím vytvárajú spektrá žiarenia čierne‑
ho telesa (pozri panel c) na Obr. F.4). M. Planckovi (1858 – 1947) sa podarilo odvodiť
matematickú rovnicu uvedenú v rov. (2) na paneli e) na Obr. F.4, ktorá kvantitatívne
zohľadňuje spektrá žiarenia čierneho telesa. Kľúčom k jeho úspešnému odvodeniu
takzvanej Planckovej rovnice žiarenia (Planck radiation equation – PRE), nazývanej
aj Planckov zákon[F58], bol jeho predpoklad, že svetlo je emitované alebo absorbova‑
né hmotou v diskrétnych množstvách nazývaných „kvantá akcie“, čo viedlo k zrodu
kvantovej mechaniky, ktorá spôsobila revolúciu vo fyzike na začiatku 20. storočia.
V roku 2008[F23](s. 327 – 336) som si všimol, že jednomolekulový histogram en‑
zým – obrat – čas publikovaný Lu a kol.[F36] (pozri panely b) a d) na Obr. F.4) sa podo‑
bal spektru žiarenia čierneho telesa pri 3 000 °K (porovnanie panelov c) a d)). Toto po‑
zorovanie ma viedlo k zovšeobecneniu Planckovej rovnice žiarenia nahradením jej
univerzálnych konštánt a teploty voľnými parametrami A, B a C, ako je znázornené
v rov. (3).
Zistilo sa, že PDE vyhovuje histogramom s dlhým koncom uvádzaným
v mnohých oblastiach, od atómovej fyziky po ekonofyziku (pozri panely g) až l) na
Obr. F.4). Tieto zistenia môžu naznačovať, že v pozadí všetkých rôznych javov, ktoré
sa riadia Planckovou distribučnou rovnicou, existujú spoločné mechanizmy (rov‑
nako ako všetky javy, ktoré sa riadia Gaussovým distribučným zákonom, zahŕňajú
spoločné mechanizmy, konkrétne náhodné procesy). Jeden možný spoločný mecha‑
nizmus, ktorý je základom Planckovej distribúcie, možno hľadať v postulovanej uni‑
verzálnosti duality vlny a častíc vo všetkých organizovaných hmotných systémoch,
od atómov až po samotný vesmír[F27],[F28],[F31](s. 342 – 360), a túto možnosť čiastočne podpo‑
ruje skutočnosť, že prvý člen Planckovej rovnice žiarenia, rov. (1), a teda aj Plancko‑
vej distribučnej rovnice, rov. (2), súvisí s počtom stojatých vĺn vo fyzikálnom systéme
a druhý člen s priemernou energiou na mód stojatých vĺn[F4]. Mechanizmy založené
na dualite vlny a častíc predpokladané ako základ univerzálnosti PDE sú schematic‑
ky znázornené na paneli n) na Obr. F.4.
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Pozorovanie
a)

b)

Pozorovanie chemickej reakcie molekúl
jedného enzýmu v reálnom čase
Oxidáza cholesterolu s aktívnym
fluorescenčným miestom FAD
Substrát
k1

E‑FAD

fluoreskujúca
oxidovaná forma
200
150
100
50
0
0,0

0,5

k2
O2

E‑FADH

fluoreskujúca
redukovaná forma

1,0
1,5
Čas [s]

2,0

2,5

Dáta
Viditeľné svetlo

d)

12 000 K
6 000 K
3 000 K
0

Distribúcia času odozvy, 2 mM, a = 3,5 × 105, b = 200
f(w), namerané a vypočítané

Intenzita

c)

1
2
Vlnová dĺžka [µm]

3

25
20
15
10
5
0
0
‒5

50

100

150

200

250

Čas odozvy, w, ms

Matematická rovnica
e)

f)

Planckova rovnica žiarenia (PRE):

u(λ, T) = (2hc /λ )/(e
2

5

hc/λkT

Planckova distribučná rovnica (PDE):

‒ 1) (2)

y = (A/(x + B)5)/(eC/(x + B ‒ 1) (3)

u = intenzita žiarenia; h = Planckova konštanta;
c = rýchlosť svetla; λ = dĺžka vlny; k = Boltzmannova
konštanta; T = teplota

y = frekvencia
x = číslo zásobníka
A, B, a C = voľné parametre

— 445 —

300

Kapitola F
Niekoľko príkladov histogramov s dlhým koncom zodpovedajúcich PDE
GPE/BRE prispôsobenie spektra žiarenia čierneho
telesa pri 3000 °K
a = 3,933 × 1016, b = 19,314, A = 0,3854, B = 49,256,
RMSD = 0,1375
Riešiteľ, S. Ji, 5/10/2014
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Rovnica podobná žiareniu čierneho tela (BRE)
zodpovedá génovej diverzite variabilnej oblasti
receptora T‑buniek predpovedanej Muruganom
a kol. (2012)
Údaje z obrázku 13, arXiv: 208,3925w1 [q‑bio.QM]
20Aug2012
BRE: y ‒ (a/(Ax + B)5)/(Exp(b/(Ax + B)) ‒1)
a = 1,835, A = 9,186

h)

Repertoár frekvencií

Hustota výkonu, watts/cm3

g)
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Zásobníky na úrovni mRNA

fMRI signály z ľudského mozgu pred a po infúzii
psilocybínu
(Carhart-Harris et al., Front. Hum. Neurosci., 03/2/2014)
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Distribúcia frekvencie dĺžky slova v Kerryho
prejave

l)

Frekvencia

Frekvencia

k)

0

Ľudské tkanivá rakoviny prsníka

j)
Frekvencia hladín RNA

Hladiny mRNA (2159 génov) pučiacich kvasiniek
merané v 6. časových bodoch počas 850 minút
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250
— Planckov
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Spoločné mechanizmy
n)

m)

Systém oscilátorov
(atómy, biopolyméry,
enzýmy, bunky, tkanivá,
mozgy, kozmos)

1. Žiarenie čier
neho telesa
2. S
 kladanie
bielkovín
3. E
 nzýmová
katalýza

y=

a
(Ax + B)5

Počet režimov
vibrácií ku
jednotke
frekvencie
na jednotku
objemu

×

4. H
 ladiny RNA
v bunkách

1
eb/(Ax + B) ‒ 1
Vlny
(výstup)
Priemerná
energia
na režim
Energia
(vstup)

5. H
 ladiny RNA
v rakovinových
tkanivách
6. G
 énová diver
zita variabilnej
oblasti recep
tora T‑buniek
7. H
 istogramy
signálu fMRI
8. Histogramy
času
rozhodovania
9. Polarizovaná
kozmická
mikrovlna

Obr. F.4

Izomorfizmus medzi žiarením čierneho telesa (ľavý stĺpec) a jednomo‑
lekulovou enzýmovou katalýzou (pravý stĺpec).

Panel g) na Obr. F.4: Spektrum žiarenia čierneho telesa pri 5 000 °K
Keďže PDE bola odvodená z Planckovho vzorca žiarenia, ktorý zodpovedá žia‑
reniu čierneho telesa, ktoré odráža vnútornú štruktúru atómov, bolo by logic‑
ké dospieť k záveru, že prispôsobenie spektra žiarenia čierneho telesa PDE na‑
značuje, že PDE je schopná reprezentovať organizáciu hmoty vo vnútri atómu
a akýchkoľvek iných hmotných systémoch, ktorých histogramy s dlhým kon‑
com zodpovedajú PDE.
Panel h) na Obr. F.4: Diverzita génovej sekvencie receptora ľudských T‑buniek
Receptor T‑buniek pozostáva z dvoch reťazcov, α a β, a každý reťazec sa skla‑
dá z transmembránových, konštantných a variabilných oblastí. Variabilné
oblasti T‑bunkových receptorov, nazývané CDR3 (Complement Determining Region 3 – Komplementárne určujúca oblasť 3), rozpoznávajú patogény a iniciujú
imunitnú odpoveď. Dĺžka CDR3 medzi konzervovanými zvyškami je v rozsahu
od 20 do 80 nukleotidov. Murugan a kol.[F38] analyzovali údaje o nukleotidovej
sekvencii oblastí CDR3 beta reťazca T‑buniek získaných od deviatich ľudských
subjektov, pričom každý subjekt vytvoril v priemere 232 000 jedinečných
CDR3 sekvencií. Zárodočná DNA kódujúca beta reťazec ľudských T‑bunkových
receptorov má 48 V‑génov, 2 D‑gény a 13 J‑génov. Tieto génové segmenty sa re‑
kombinujú prostredníctvom série mechanizmov stochastickej rekombinácie
katalyzovaných vhodnými enzýmami, aby sa vytvoril veľký repertoár CDR3
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sekvencií. Na každú CDR3 sekvenciu je možné nazerať ako na výsledok genera‑
tívnej udalosti opísateľnej niekoľkými náhodnými premennými, vrátane výbe‑
ru V-, D- a J‑génu. Zo súboru pozorovaných CDR3 sekvencií Murugan a kol.[F38]
boli schopní sformulovať matematickú rovnicu nazývanú generatívna pravdepodobnostná funkcia, ktorá predpovedá pravdepodobnosť vygenerovania CDR3
sekvencie σ, Pgen(σ). Pgen(σ) je súčet pravdepodobností všetkých rekombinácií
zapojených do produkcie CDR3 sekvencie σ. Typický príklad histogramu CDR3
sekvencie predpovedaného pomocou Pgen(σ) pre jeden subjekt je uvedený na
(Panel e) na Obr. F.4, ktorý zodpovedá Planckovej distribučnej rovnici (za túto
simuláciu som vďačný pánovi Vinay Vadalimu).
Panel i) na Obr. F.4: Hladiny RNA v pučiacich kvasinkách
Keď sa glukóza prepne na galaktózu v priebehu niekoľkých minút, pučiace kva‑
sinkové bunky prechádzajú masívnymi zmenami v počte kópií (0 až niekoľko
stoviek) ich mRNA molekúl kódovaných 6 300 génmi počas pozorovacieho ob‑
dobia niekoľkých hodín. Garcia-Martinez a kol.[F10] merali hladiny viac ako
5 000 mRNA molekúl v šiestich časových bodoch (0, 5, 120, 360, 450 a 85 mi‑
nút) po glukózo-galaktózovom posune pomocou mikročipov, čím sa vygene‑
rovalo viac ako 30 000 dátových bodov na úrovni mRNA. Z týchto údajov sa
2 159 mRNA úrovní svojvoľne zvolilo a zoskupilo do 250 zásobníkov, aby sa vy‑
tvoril histogram zobrazený na paneli i) (pozri experimentálny). Ako je možné
vidieť na tomto obrázku, histogram takmer presne zodpovedá Planckovej dis‑
tribúcii.
Panel j) na Obr. F.4: Hladiny RNA v ľudských prsných tkanivách
Pomocou mikročipov Perou a kol.[F40] merali hladiny mRNA 8 102 génov v nor‑
málnych ľudských prsných bunkách, tkanivách rakoviny prsníka pred a po
liečbe protirakovinovým liekom, doxorubicínom, počas 16 týždňov u 20 pa‑
cientok s rakovinou prsníka. Z 8 102 génov sme analyzovali 4 740 génov a ich
transkriptov. Celkom 4 740 × 20 = 94 800 hladín mRNA sa rozdelilo do 60 zásob‑
níkov, aby sa vytvoril histogram znázornený na paneli i). Experimentálna kriv‑
ka opäť veľmi presne vyhovovala Planckovej distribučnej rovnici. Je význam‑
né, že PDE zodpovedá údajom mRNA meraným z jednobunkových (kvasinky)
aj mnohobunkových systémov (ľudské prsné tkanivá), čo naznačuje, že PDE za‑
chytáva základné molekulárne mechanizmy spoločné pre oba systémy.
Panel k) na Obr. F.4: fMRI signály z ľudského mozgu pred a po psilocybíne
Carhart-Harris a kol.[F5] merali signály fMRI (functional Magnetic Resonance
Imaging – funkčné zobrazovanie magnetickou rezonanciou) z mozgu 15 zdra‑
vých dobrovoľníkov pred a po 60‑sekundovej intravenóznej infúzii psilocybí‑
nu. Hodnoty cerebrálneho prietoku krvi (cerebral blood flow – CBF) sa znížili
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vo všetkých oblastiach mozgu a subjekty uviedli, že ich „myšlienky voľne blú‑
dili“. Z 9 skúmaných oblastí mozgu (2° vizuálne, 1° vizuálne, motorické, DAN,
sluchové, DMN, R‑FP, L‑FP, výrazné), štyri oblasti vykazovali významné zmeny
vo svojich signáloch fMRI charakterizované zvýšením odchýlok lokálnych sig‑
nálov od ich priemeru, t. j. zvýšením rozptylu. Výraz „lokálny“ znamená ozna‑
čenie objemových prvkov mozgového tkaniva (voxelov), ktoré merajú niekoľko
mm v lineárnych rozmeroch. Keď sa vypočítajú vzdialenosti signálov jednotli‑
vých voxelov od skupinového priemeru fMRI signálu a zoskupia sa do zásobní‑
kov a spočítajú sa ich frekvencie, získali sa histogramy zobrazené na paneli k),
ktoré vyhovovali PDE. Číselné hodnoty Planckovej distribučnej rovnice zodpo‑
vedajúce týmto dvom histogramom sa líšili, najmä pomery b/A, ktoré sa infú‑
ziou psilocybínu zvýšili z 0,93 na 1,62. (Pomer b/A sa vzťahuje na 4‑parametro‑
vú verziu PDE, napr., y = (a(Ax + B)5)/(eb/(Ax + B) + 1) ktorý je možné zredukovať
na 3‑parametrovú verziu, napr., y = (A/(x + B)5)/(eC/(x + B) ‒ 1) nasledujúcimi substi‑
túciami: A = a/A5, B = B/A, and C = b/A).
Panel l) na Obr. F.4: Distribúcia frekvencie dĺžky slova v Kerryho prejave
Histogram distribúcie frekvencie dĺžky slova v prejave, ktorý predniesol John
Kerry v roku 2004, takmer dokonale zapadá do PDE. Histogram rovnako dobre
zapadá do Menzerath-Altmannovej rovnice objavenej glotometrikmi[F9]. To na‑
značuje, že vo všeobecnosti sa daný histogram môže zmestiť do viac ako jednej
matematickej rovnice, čo môže byť označované ako „neprimeraná arbitrárnosť
matematiky“ na rozdiel od Wignerovej tézy, že matematika je neprimerane
efektívna[F58].

F.5

Planck-Shannonov graf ako kvantitatívna metóda
na identifikáciu nadstavieb
Po vložení histogramu s dlhým koncom do PDE je možné z výsledného PDE

vypočítať dve čísla, IPS a H:
(i) Planckova informácia prvého druhu (Planckian Information of the First
Kind – I PF) definovaná ako binárny logaritmus pomeru plochy pod krivkou PDE k plo‑
che Gaussovských symetrických kriviek, rov. (4).
y = Ae ‒(x ‒ μ)^2/(2σ^2) (4)

kde A je voľný parameter, μ je priemer a σ je štandardná odchýlka[F33],[F34].
(ii) Planckova informácia druhého druhu (Planckian Information of the Se‑
cond Kind – I PS) definovaná ako negatívny binárny logaritmus zošikmenia histogra‑
mu s dlhým koncom[F33],[F34].
IPS = ‒log2 (|µ ‒ mode|/σ) (5)
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Shannonova entropia (Shannon entropy – H) sa vypočíta na základe rov. (6)
a (7):
H = ‒Σp i log2 p i (6)

Kde p i je pravdepodobnosť pozorovania i‑tého dátového bodu vypočítaná
ako
p i = yi / Σyi (7)

kde yi je frekvencia i‑tého dátového bodu a index i je od 1 do n, celkový po‑
čet dátových bodov. Veľkosť n musí byť dostatočne veľká (zvyčajne väčšia ako 35 – 40),
aby poskytla relatívne hladké histogramy, ktoré možno prispôsobiť PDE.
Často je pohodlnejšie a reprodukovateľnejšie vypočítať I PS ako vypočítať I PF
z PDE. Informáciu zakódovanú v tvare asymetrického histogramu s dlhým koncom
možno teda vizualizovať ako bod v takzvanom Planck-Shannonovom priestore (alebo
rovine, alebo grafe) skonštruovanom zakreslením H na os x a I PS na os y. Niektoré prí‑
klady Planck-Shannonových grafov hladín mRNA meraných z ľudských tkanív rako‑
viny prsníka sú znázornené na Obr. F.5.
„Štruktúra“ je tu definovaná ako akýkoľvek súbor dátových bodov, ktoré
možno znázorniť ako histogramom s dlhým koncom zodpovedajúci PDE. „Nadstavba“
je definovaná ako súbor 3 alebo viacerých korelovaných štruktúr. Napríklad metabo‑
lická dráha transformujúca glukózu na pyruvát (nazývaná glykolytická dráha), kto‑
rá zahŕňa asi tucet enzýmov, je štruktúrou, pretože intracelulárne hladiny molekúl
mRNA syntetizovaných týmito enzýmami vytvárajú histogram s dlhým koncom, kto‑
rý zodpovedá PDE.
Analyzovali sme 10 metabolických dráh (vrátane CGI proteínu, DKFZP pro‑
teínu, KIAA proteínu, ribozomálneho proteínu, proteínu zinkového prsta atď., z kto‑
rých každá je kódovaná približne 50 génmi) meraných Perouom a kol. od 20 pacien‑
tov s rakovinou prsníka pred a po liečbe doxorubicínom počas 16 týždňov[F40]. Päť
príkladov Planck-Shannonových grafov hladín mRNA meraných z ľudských tkanív
rakoviny prsníka pred a po liečbe doxorubicínom je znázornených na Obr. F.5. Pred
liečbou vykazovalo všetkých 5 pacientov nadstavby nazývané „supermetabolické
dráhy“, z ktorých každá pozostávala zo 7 – 10 bodov na Planck-Shannonovom grafe
s korelačnými koeficientmi medzi 0,73 a 0,91. Po liečbe liekom sa korelačné koeficien‑
ty supermetabolických dráh znížili pod 0,60 u pacientov 2, 11 a 14, čo naznačuje, že
doxorubicín zničil supermetabolické dráhy u týchto pacientov, ale nie u pacientov 5
a 15. Klinický význam týchto účinkov na supermetabolické dráhy u týchto pacientov
ešte nie je jasný.
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Pred liečbou liekmi
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Obr. F.5

0,4

y = ‒0,8568x + 4,6236
R 2 = 0,863

0,2

4,4

4,6

4,8

y = ‒1,0825x + 5,7932
R 2 = 0,1224

0,2
5,0

5,2

5,4

0
4,5

4,6

4,4
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Planck-Shannonove grafy 7 – 10 metabolických dráh (pre každý histo‑
gram) pred a po liečbe doxorubicínom počas 16 týždňov. Pacient # (me‑
siace prežitia; počet dráh v grafe). Os x kóduje Shannonovu entropiu,
H, a os y kóduje Planckovu informáciu druhého druhu, I PS[F34].

F.6

Petuchovova hypotéza
Prostredníctvom úplne odlišného prístupu, než aký je tu popísaný, dospel

Sergej Petuchov[F41] k záveru, že vlastnosti živých systémov možno modelovať pomo‑
cou rezonančných vĺn, v súlade so závermi zhrnutými v paneli n) na Obr. F.4. Aby
sme poskytli prehľad o jeho myšlienkach, niektoré z jeho vyhlásení sú reprodukova‑
né nižšie:
„Akýkoľvek živý organizmus je veľkým súborom koordinovaných oscilačných
(tiež nazývaných vibračné; môj dodatok) procesov (mechanických, elektrických, piezoelektrických, biochemických atď.), ktoré sú spojené s ich genetickým dedičstvom v reťazcoch
generácií.“
„Z formálneho hľadiska je živý organizmus oscilačným systémom s veľkým počtom stupňov voľnosti. Rezonancie v takomto systéme môžu slúžiť ako mechanizmy na harmonizáciu a usporiadanie súboru oscilačných procesov.“
„Môžeme navrhnúť nový slogan: „každé živé telo je hudobný nástroj“ (syntetizátor s množstvom preusporiadaní rezonančných režimov).”
Tieto vyhlásenia sú v súlade s mojimi vlastnými spismi publikovanými
pred štyrmi desaťročiami[F16]:
„Bežný enzým má 103 až 104 vibračných stupňov voľnosti. Je preto rozumné
predpokladať, že vibračné pohyby jednotlivých väzieb v enzýme budú pri enzýmovej katalýze oveľa dôležitejšie ako translačné alebo rotačné pohyby enzýmu ako celku. Vzhľadom
na všetky vibračné frekvencie jednotlivých väzieb v enzýme, ako aj ich trojrozmerné usporiadanie, môžeme v zásade odvodiť termodynamické a katalytické vlastnosti enzýmu za
akýchkoľvek podmienok.”
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Všetky vyššie uvedené tvrdenia podporujú záver, že „univerzálnu pou‑
žiteľnosť PDE na mnohé histogramy s dlhým koncom možno pripísať (i) jej úlohe pri
vytváraní funkcií a organizácií prostredníctvom cieleného výberu podmnožín Gausso‑
vých procesov a (ii) vlnovo-časticovému dualizmu fungujúcemu v živých systémoch.

F.7

Kymatika a Chladniho obrazce
Termín kymatika, definovaný ako štúdium vĺn („cyma“ znamená v gréčti‑

ne vlna)
2002

[F48]

[F7]

, nebol pravdepodobne široko známy až do vynálezu Kymaskopu v roku

, ktorý dokázal vizualizovať zvukové vlny pomocou vody ako citlivého zvu‑

kového senzora. Pred vynálezom Kymaskopu od J. S. Reida[F48] sa na vizualizáciu vib‑
rácií a stojatých vĺn používalo menej citlivé zariadenie generujúce vlny známe ako
Chladniho platne[F2],[F6] (Obr. F.6). Rôzne vibračné obrazce zobrazené na Obr. F.6 vznik‑
li nakreslením oblúka cez kus kovovej platne, ktorej povrch bol posypaný časticami
piesku, ktoré sa preskupili, keď kovová platňa vibruje v častiach oddelených „uzlový‑
mi čiarami“, kde je povrch dočasne nehybný. čím sa priťahujú častice piesku a vytvá‑
rajú sa takzvané Chladniho obrazce. Je známe, že čím vyššia je frekvencia a čím väčšia
je amplitúda vstupných vibrácií, tým sú Chladniho obrazce zložitejšie[F2],[F6].
Na Chladniho platni častice piesku hromadiace sa v oblastiach (nazýva‑
ných „uzly“), ktoré zostávajú stabilné bez akýchkoľvek (vibračných) pohybov nahor
a nadol tvoria stojatú vlnu. Rôzne stojaté vlny majú rôzny počet uzlov a protiuzlov.
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Obr. F.6

Utváranie stojatých vĺn častíc (nazývaných Chladniho obrazce) na ko‑
vovej platni vibrujúcej rôznymi frekvenciami. Získané z [F2],[F6].

F.8

Stojaté vlny
Nasledujúce popisy univerzálnosti stojatých vĺn reprodukované z

[F54]

sú

veľmi informatívne, pretože poskytujú ľahko pochopiteľné definície základných poj‑
mov, ktoré sú základom vlnových javov:
„Vždy, keď je vlna (zvuk, teplo, svetlo, …) obmedzená na určitú oblasť priestoru
(struna, rúrka, dutina, …), stane sa niečo pozoruhodné – priestor sa vyplní spektrom vibrujúcich vzorov nazývaných „stojaté vlny“. Obmedzenie vlny „kvantuje“ frekvenciu. Stojaté vlny vysvetľujú produkciu zvuku hudobnými nástrojmi a existenciu stacionárnych stavov (hladín energie) v atómoch a molekulách. Stojaté vlny sa vytvárajú na strune gitary
pri brnknutí, na husľovej strune pri úklone a na strune klavíra pri údere. Vytvárajú sa
vo vzduchu vo vnútri organovej píšťaly, flauty alebo saxofónu. Sú vytvorené na plastovej
membráne bubna, kovovom kotúči činelu a kovovej tyči xylofónu. Vytvárajú sa v „elektrónovom oblaku“ atómu. Stojaté vlny vznikajú, keď zazvoníte na zvonček, hodíte mincu, fúkate cez prázdnu fľašu od sódy, spievate v sprchovom kúte alebo striekate vodu vo vani.
Stojaté vlny existujú vo vašej ústnej dutine, keď hovoríte, a vo vašom zvukovode, keď počujete. Elektromagnetické stojaté vlny vyplnia dutinu lasera a mikrovlnnú rúru. Kvantovo-mechanické stojaté vlny vypĺňajú priestor vo vnútri atómových systémov a nano za
riadení.“
„Hmota na pružine má jednu prirodzenú frekvenciu, pri ktorej voľne osciluje nahor a nadol. Natiahnutá struna s pevnými koncami môže kmitať hore a dole s celým spektrom frekvencií a vzorcov vibrácií. Tieto špeciálne „režimy vibrácií“ struny sa nazývajú
STOJATÉ VLNY alebo NORMÁLNE REŽIMY. Slovo „stojaté vlny“ pochádza zo skutočnosti,
že každý normálny režím má „vlnové“ vlastnosti (vlnová dĺžka λ, frekvencia f), ale vlnový
vzorec (sínusový tvar) necestuje priestorom doľava ani doprava – „stojí“ nehybne. Každý
segment (oblúk λ/2) vo vlnovom vzorci jednoducho osciluje nahor a nadol. Počas pohybu
nahor a nadol každý segment vymetá „slučku“. Všetky body na strune kmitajú s rovnakou frekvenciou, ale s rôznymi amplitúdami. Body, ktoré sa nepohybujú (nulová amplitúda kmitania), sa nazývajú „uzly“. Body, kde je amplitúda maximálna, sa nazývajú „proti
uzly“.“
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Koncept stojatých vĺn je univerzálny v tom, že stojaté vlny sa môžu vysky‑
tovať v neživých aj živých systémoch a v mikroskopických systémoch (napr. atómy
a molekuly), mezoskopických systémoch (napr. živé bunky), makroskopických systé‑
moch (napr. Chladniho platňa, bicie, gitary) a kozmologických systémoch (napr. koz‑
mologické mikrovlnné žiarenie pozadia, t. j. elektromagnetické vlny, ktoré zostali po
veľkom tresku). Chladniho platňa môže slúžiť ako vhodná metafora alebo model na
vizualizáciu organizácie všetkých druhov systémov, ktoré sú poháňané oscilačnými
zdrojmi. Napríklad Chladniho platňa môže byť užitočnou metaforou pre bunkový
metabolizmus, ako je zhrnuté v Tab. F.3.
Tab. F.3

Chladniho obrazce ako metafora pre dynamické bunkové metabolické
vzorce.

1. Parametre

Chladniho platňa

2. U
 sporiadané častice

Častice piesku

3. P
 riemer častíc

~ 1 mm (alebo 10 m)

~ 10 nm alebo 10 ‒8 m)

4. V ytvorené vzorce

Stojaté vlny častíc piesku

Stojaté vlny mRNA
koncentračných gradientov

5. S
 ystém, ktorý osciluje

Chladniho platňa

Bunkový metabolizmus

6. V lny

Zvukové vlny

Chemické koncentračné vlny

7. Z
 droj energie

Vonkajšie vibrácie
spôsobené napr.
oscilátorom

Enzýmové aktivity vo vnútri
bunky

8. V
 lnový ovládač

Fyzik

Živá bunka a jej mikroprostredie

F.9

Živá bunka
mRNA molekuly
‒3

Teória bunkového jazyka
Niet pochýb o tom, že bunky (pozri A a B v treťom stĺpci v Tab. F.4) v našom

tele spolu komunikujú pomocou molekúl (pozri M1 a M2) ako poslov, rovnako ako ľu‑
dia komunikujú pomocou slov ako poslov (pozri druhý stĺpec v Tab. F.4). Tieto dva
typy jazykov sú vizuálne porovnané v Tab. F.4. Kľúčovými bodmi Tab. F.4 sú (i) že
„Voda je pre bunkový jazyk (cellese) tým, čím je vzduch pre ľudský jazyk (humanese)“
a (ii) „bunkový aj ľudský jazyk sa riadia rovnakým semiotickým princípom neredu‑
kovateľného triadického vzťahu.” (pozri posledné štyri riadky v Tab. F.4).
Keď dve osoby, A a B, komunikujú, synchrónne nastávajú dva javy – komu‑
nikácia v makroskopickom meradle (napr. vibrácie hlasiviek reproduktora vytvára‑
júce zvukové vlny) a v mikroskopickom meradle (napr. neurálne výboje generujúce
elektromagnetické a chemické vlny v sluchovej kôre a iných častiach tela poslucháča;
pozri druhý riadok v Tab. F.4). Prvá sa môže označovať ako makrokomunikácia ria‑
dená mechanickými vlnami vo vzduchu (pozri druhý stĺpec označený ako Humanese)
a druhá ako mikrokomunikácia riadená elektromechanickými a chemickými kon‑
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centračnými vlnami v mozgu a pridružených štruktúrach (pozri tretí stĺpec označe‑
ný ako Cellese). Základné črty makrokomunikácie sa skúmajú tisícročia v semiotike
a lingvistike[F12],[F35] a väčšina detailov o mikrokomunikácii na molekulárnej a bunko‑
vej úrovni bola odhalená až od konca minulého storočia[F19],[F20],[F32] (pozri napr. os hy‑
potalamus-hypofýza-nadobličky[F15] v druhom riadku a treťom stĺpci v Tab. F.4).
Tab. F.4

Porovnanie medzi ľudským a bunkovým jazykom.
Systém renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) a os hypotalmus-hypofýza-nadobličky (HPAA) sú dva hlavné systémy buniek, ktoré kontrolujú obsah
vody v ľudskom tele.

Jazyk

Ľudský jazyk
(Humanese)

Bunkový jazyk
(Cellese)
Bunky A

Systém

M2

M1

Bunky B
A

B

„jablko“

Bunky A = hypotalamus, hypofýza
Bunky B = nadobličky, obličky, pečeň
M1 = CRH, ACTH, AD
M2 = aldosterón, renín, angiotenzín II

„Sémiotický princíp“
alebo neredukovateľný
trojitý vzťah (ITR):
Pre komunikáciu sú
nevyhnutné tri prvky
(A, B a C). Alebo f × g = h;
t. j. f nasledované g
vedie k rovnakému
výsledku ako h. Tiež sa
nazýva „komutatívny
trojuholník“.
Komunikačné
prostredie

A
(Objekt)

f

B
(Znak)

g

C
(Tlmočník)

h

Vzduch

Voda

Rovnovážna štruktúra
(Ekvilibrón)

Písané slová

Moleculy

Disipatívna štruktúra
(Disipatón)

Hovorené slová

Koncentračné gradienty

V roku 1997[F19],[F20],[F32] bol koncept bunkového jazyka sformulovaný na zákla‑
de zistenia, že z 13 dizajnových prvkov ľudského jazyka charakterizovaných lingvis‑
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tami[F35] sa zistilo, že 10 má molekulárne náprotivky (čiastočný zoznam týchto polo‑
žiek nájdete v riadkoch 1 až 8 v Tab. F.5).
Rovnako ako verbálne vety (ako sú napísané) sú reťazce slov usporiadané
lineárne v euklidovskom priestore, tak bunkovo-lingvistické (alebo molekulárne)
vety sú vizualizované ako série udalostí génovej expresie usporiadaných v priesto‑
re a čase, ktoré vedú k disipatívnym štruktúram alebo disipatónom (pozri riadok 3
v Tab. F.5). Zo všetkých štruktúr DNA a polypeptidov, ktoré zákony fyziky a chémie
umožňujú, boli evolúciou vybrané iba malé podskupiny (čím sa vytvorila biologická
informácia), aby vytvorili genóm bunky (pozri riadok 4 v Tab. F.5). Sekvenčne špeci‑
fické konformačné kmene, ktoré nesú voľnú energiu (na vykonávanie práce) aj gene‑
tickú informáciu (na riadenie práce), sú definované ako konformóny[F21]. Konformóny
sú podobné molekulárnym batériám, ktoré poskytujú okamžitú hnaciu silu (alebo slú‑
žia ako generátory sily) pre všetky molekulárne stroje katalyzujúce nenáhodné mole‑
kulárne procesy vo vnútri bunky (pozri riadok 5 v Tab. F.5). Experimentálny dôkaz
pre konformóny je diskutovaný v

[F22]

s. 240 – 243. Priestorovo a časovo špecifické in‑

tracelulárne gradienty iónov, biochemikálií a mechanických napätí (napr. cytoskele‑
tálneho systému) sa nazývajú IDS (Intracelulárne disipatívne štruktúry) a slúžia ako
bezprostredné hnacie sily pre všetky bunkové funkcie na mikroskopickej úrovni[F17]
(pozri riadok 5 v Tab. F.5). Je dôležité rozlišovať medzi „konformačnými“ alebo „ne‑
kovalentnými“ interakciami a „konfiguračnými“ alebo „kovalentnými“ interakciami.
Prvý nezahŕňa ani lámanie, ani vytváranie kovalentných väzieb a závisí iba od ro‑
tácie okolo alebo ohýbania kovalentných väzieb. Nekovalentné interakcie spôsobu‑
jú menšie zmeny (voľnej) energie (zvyčajne okolo 1 až 3 kcal/mol) ako „kovalentné“
interakcie, ktoré spôsobujú zmeny (voľnej) energie v rozsahu 30 – 100 kcal/mol. Kon‑
formóny zahŕňajú výlučne konformačné alebo nekovalentné interakcie a žiadne ko‑
valentné interakcie. Riadok 9 v Tab. F.5 sa pridáva k pôvodnej tabuľke uverejnenej
v [F19]. Tretia artikulácia je zovšeobecnením a rozšírením druhej artikulácie. Medzibun‑
ková komunikácia prostredníctvom gradientov chemických koncentrácií je v mikro‑
biológii dobre zavedená vo fenoméne snímania kvóra[F47] , pričom baktérie exprimujú
súbor génov iba vtedy, ak je ich v okolí dostatok, aby mohli spojiť a koordinovať svoje
úsilie na splnenie spoločnej úlohy, čo je nad možnosti jednotlivých baktérií. Tento jav
možno považovať za formu uvažovania a výpočtov na molekulárnej úrovni a bunku
preto možno považovať za najmenšiu výpočtovú jednotku založenú na DNA označovanú
ako komputón.
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Tab. F.5

Formálne porovnanie medzi ľudskými a bunkovými jazykmi. Prevza‑
té z [F19],[F20],[F32],[F51].
Ľudský jazyk
(Humanese)

Bunkový jazyk
(Cellese)

1. A beceda

Písmená

4 nukleotidy (alebo
20 aminokyselín)

2. L
 exikón

Slová

Gény (alebo polypeptidy)

3. V
 ety

Reťazce slov

Súbory génov (alebo polypeptidov)
exprimovaných (alebo
syntetizovaných) koordinovane
v priestore a čase diktovanom
štruktúrami DNA (bunkovými
stavmi).

4. Gramatika

Pravidlá tvorby viet

Fyzikálne zákony a biologické
pravidlá mapujúce sekvencie
DNA na štrukturované vzorce
DNA (polypeptidy) v biologických
podmienkach.

5. F onetika

Fyziologické štruktúry a procesy,
ktoré sú základom fonácie,
počutia a interpretácie atď.

Koncentrácia a mechanické vlny
zodpovedné za prenos informácií
a energie a transdukciu poháňanú
konformónmi a intracelulárnymi
disipatívnymi štruktúrami (IDS).

6. Sémantika

Význam slov a viet

Kódy mapujúce molekulárne
znaky na génovo riadené bunkové
procesy

7. P
 rvá artikulácia

Tvorenie viet zo slov

Organizácia udalostí génovej
expresie v priestore a čase
prostredníctvom nekovalentných
interakcií medzi DNA a proteínmi
(alebo priestorovo a časovo
závislých nekovalentných
interakcií medzi proteínmi,
DNA a molekulami RNA).
Makromolekulárne komplexy teda
možno považovať za molekulárne
analógy viet.

8. D
 ruhá artikulácia

Tvorenie slov z písmen

Organizácia nukleotidov (alebo
aminokyselín) do génov (alebo
polypeptidov) prostredníctvom
kovalentných interakcií.

9. T
 retia artikulácia

Tvorenie textov z viet

Organizácia gradientov chemických
koncentrácií v priestore a čase
nazývaných disipatívne štruktúry
alebo disipatóny s cieľom
„uvažovať“ a „vypočítať“.
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Existencia bunkového jazyka (alebo stručnejšie povedané cellese) zvyšuje
počet komunikačných kanálov z jedného (t. j. komunikácia človek – človek) na najme‑
nej 15 (= 5 riadkov × 3 stĺpce), ako je uvedené v Tab. F.6 (pozri zelenú časť tabuľky).
Tab. F.6

Viacnásobné kanály bunkovej komunikácie v ľudskom tele.
Komunikácia

Drôtové

Bezdrôtové

Bunka – bunka (I)

Bunka – prostredie Bunka – človek (III)
(II)

Nervy (1)

1–I
(bunková biológia)

1–II
(evolúcia)

Cievy (2)

2–I
(endokrinológia,
imunológia)

2–II
2–III
(fyziológia krvného (autonómna
obehu)
nervová sústava)

Lymfa (3)

3–I
(imunitná
odpoveď)

3–II
(?)

3–III
(imunitná
odpoveď?)

oda (4)
(prostredníctvom chemických koncentračných vĺn)

4–I
(bunkový jazyk)

4–II
(evolúcia)

4–III
(bunkový jazyk;
Rubikove EM
bioinformácie[F49])

Vzduch (5)
(prostredníctvom elektromagnetických
vĺn)

5–I
(biofotóny?)

5–II
(model
BenvenisteMontagnier[F31]
(s. 39 – 41)
))

5–III
(Zhang-Poppova
disipatívna
štruktúra[F44],[F59],
Rubikove
biopole[F49], Solárov
energetickoinformačný
model[F53])

1–III
(neurofyziológia)

Tab. F.6 ukazuje, že fenomén akupunktúrneho liečenia využíva komuni‑
kačné kanály 4‑III a 5‑III, čo sa zdá byť v súlade s tvrdením (8) diskutovaným v ďalšej
časti.

F.10

Ľudské telo ako hologram živej bunky: Bioholografický
model ľudského tela
Tri panely ľudskej anatómie zobrazené na Obr. F.2 naznačujú, že ľudské telo

je pravdepodobne najkomplexnejším materiálnym systémom vo vesmíre. A predsa
všetky zložité štruktúry ľudského tela vznikli z jediného oplodneného vajíčka. Zygo‑
ta (pozri ľavý spodný panel na Obr. F.2) môže produkovať všetky bunky v dospelom
ľudskom tele, asi 40 × 1012 z nich, prostredníctvom asi 45 cyklov mitózy (245 = 35 bi‑
liónov). Rast ľudského tela vychádzajúci z jednej bunky pripomína rast letokruhov
začínajúcich od jeho stredu smerom k jeho okraju, ktoré kódujú históriu environmen‑
tálnych podmienok (vrátane aktivít slnečných škvŕn), ktoré prežíval rastúci strom
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(porov. dendrochronológia[F8]). To ma inšpirovalo k skonštruovaniu modelu vývoja
ľudského tela (t. j. morfogenézy) zo zygoty s názvom TRAL (Tree-Ring-And-Landsca‑
pe) model evolučnej a vývojovej (t. j. EvoDevo) biológie[F25] (pozri pravý dolný panel na
Obr. F.2). Režim TRAL EvoDevo je podrobne vysvetlený v [F25].
Čo je úžasné na ľudskej anatómii, je skutočnosť, že ktorákoľvek zo 40 bi‑
liónov buniek tvoriacich telo má viac-menej identickú sadu nukleotidov vo svojich
molekulách DNA a teda rovnaký počet štrukturálnych génov schopných v princípe
reprodukovať celé ľudské telo, rovnako ako každý bod holografickej platne alebo fil‑
mu má úplnú informáciu o trojrozmernom obraze objektu[F13] (pozri prvý a druhý
panel v druhom stĺpci na Obr. F.7). Mechanizmus, akým je hologram generovaný
z jeho fotografickej dosky, je dobre známy[F13] (pozri napr. tretí panel druhého stĺpca
na Obr. F.7). Tu navrhujem, že holografický princíp zavedený vo fyzike sa vzťahuje
na morfogenézu ľudského tela počnúc zygotou, ako je naznačené v prvom a druhom
riadku na Obr. F.7. TRAL model EvoDevo[F25] (pozri posledný panel v treťom stĺpci na
Obr. F.7) poskytuje podľa mojich najlepších vedomostí najkomplexnejšiu bunkovú
biologickú teóriu ľudskej morfogenézy. Inými slovami,
„Model TRAL morfogenézy ľudského tela môže pôsobiť ako most spájajúci ľudské telo ako
hologram a ľudské telo ako holografická doska (alebo film).” (8)

Ak by sa dal tento dohad potvrdiť ďalším skúmaním, mohli by sme dospieť
k záveru, že:
„Sme hologramy našich zygot.“ (9)

Kombináciu komunikačných kanálov 4‑III a 5‑III v Tab. F.6 a vyhlásení (9)
môžeme označovať ako „bioholografiu“ ľudského tela. Keďže akupunktúrne meridiá‑
ny sú základnými aspektmi ľudského tela, môžeme byť oprávnení požadovať nasledu‑
júcu rovnosť:
Bioholografia = Vedecká štúdia akupunktúrnych meridiánov = ‘Veda o akupunktúre’ (10)

Fyzika/
biológia
(sémiotika)

Holografia

Biológia človeka

Holografická
platňa
(objekt)
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Fyzika/
biológia
(sémiotika)

Holografia

Biológia človeka

Hologram
(znak)

(3) Kontext
(životné
prostredie)
Pravdepodobnosť

Mechanizmus
(tlmočník)

Oblasť
pravdepodobnosti
(2) P
 riestor pravdepodobnosti
(meranie)
(1) P
 riestor pravdepodobnosti
(mechanizmus)

uložený obrázok
objektu

Obr. F.7

vizualizovaný
hologram

2N uzly
N‑hyperkocky
EvoDevo model TRAL

Ľudské telo ako hologram živej bunky: Postulát.
Pravý horný panel získaný z https://www.medicalnewstoday.com/ar‑
ticles/320878#division
Pravý stredný panel získaný z https://steemit.com/science/@juvyjabian/
understanding-the-great-nerve-centers‑of‑human-body.

F.11

Zhang-Poppov model akupunktúry (ZPMA)
Nasledujúce

z

[F50],[F57],[F60]

popisy

Zhang-Poppovho

modelu

akupunktúry

vyňaté

obsahujú niekoľko kľúčových pojmov (napr. disipatívne štruktúry, ho‑

lografia, stojaté vlny), ktoré sa objavujú aj v „bioholografickom modeli ľudského tela“
(bioholographic model of the human body – BMHB) uvedené v časti F.10 vyššie.
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Úryvok z [F57]
„V roku 1986 nemecký vedec Fritz-Albert Popp a čínsky biológ Chang-Lin
Zhang vyvinuli model, ktorý nazvali „Hypotéza superpozície stojatých vĺn“.
Tento výskum sa pokúša prispôsobiť holografickej povahe akupunktúry, ako
je homunkulus alebo miniatúrne znázornenie celého tela reprezentovaného
v ušiach a chodidlách. Teória sa tiež snaží vysvetliť anomálne vlastnosti kož‑
ného odporu akupunktúrnych bodov, ako aj zdanlivú vzájomnú prepojenosť
medzi nimi. V Zhang-Poppovom modeli sa ukazuje, že telo sa skladá zo sodí‑
ka, draslíka a iných elektricky nabitých anorganických iónov, ako sú proteíny
a DNA, ktoré pri zrýchlení vyžarujú EM žiarenie v súlade s konvenčnou fyzi‑
kálnou teóriou. S týmito mnohými druhmi nábojov oscilujúcich v tele sa vy‑
tvára interferenčný obrazec tvorený rôznymi vlnami rôznych vlnových dĺžok.
Najvyššia kombinácia amplitúd vĺn tvorí akupunktúrne body a meridiány po‑
mocou konštruktívnej interferencie. V týchto bodoch má koža najvyššiu elek‑
trickú vodivosť. Táto vodivosť závisí od vnútorného elektrického poľa, ktoré je
určené interferenčným vzorom zo superpozície mnohých vĺn. Vzor stojatých
vĺn chorého človeka by teda mal odlišný vzor od vzoru zdravšieho človeka.
Ošetrenie akupunktúry s ihlami v akupunktúrnych bodoch by spôsobilo na‑
rušenie štandardného vlnového vzoru spôsobeného novými hranicami vytvo‑
renými ihlou. Ihla aktivuje smer reakcie na poranenie, čo vedie k zmene v EM
poli, čo vedie k zmenám v biologickej reakcii, čo môže podporiť hojenie. Je to
táto teória, ktorá implikuje EM polia celého tela.”
Úryvok z [F60]
„V tomto článku diskutujeme o niekoľkých kritických problémoch elektronic‑
kých meraní na akupunktúrnom systéme, ako je veľkosť, tvar, umiestnenie
a stabilita aku-bodov a aku-meridiánov; prudké kolísanie nameraných údajov;
holografické javy a štatistická sebepodobnosť meraných údajov; prenos signálu
pozdĺž meridiánov a jeho rýchlosť; paralelné rozdelenia medzi bodmi s vyššou
vodivosťou a bodmi s vyššou intenzitou zvuku a matematické pozadie log-nor‑
málneho rozdelenia nameraných údajov. Záver, ktorý vychádza z rozporov
medzi výsledkami týchto experimentov a existujúcimi poznatkami v moder‑
nej anatómii, histológii, neurológii a biochémii, je taký, že existuje neviditeľná
disipatívna štruktúra elektromagnetických polí, ktoré pozostávajú hlavne z inter‑
ferenčných vzorov stojatých vĺn v rezonančnej dutine ľudského tela pod pod‑
mienkou trvalej podpory energie v otvorenom systéme. Neviditeľná štruktúra
do určitej miery zodpovedá tajomnému akupunktúrnemu systému a úzko sú‑
visí s mnohými energetickými liekmi. Záver a uznanie existencie neviditeľnej
disipatívnej štruktúry elektromagnetického poľa vo vnútri tela ponúka nielen
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nové pochopenie pozadia akupunktúry a mnohých ďalších odvetví celostnej
medicíny, ale aj vedecký a kvantitatívny spôsob hodnotenia stupňa súdržnosti,
menovite harmónie, systému tela a mysle.“
Excerpt from [F50]
„Akupunktúra a ďalšie doplnkové medicínske modality, ktoré zahŕňajú holis‑
tické princípy, spochybňujú dominantnú biomedicínsku paradigmu mechanic‑
kého redukcionizmu, a preto sa považujú za nekonvenčné alebo alternatívne.
Táto kľúčová prezentácia zhodnotí tri rôzne hypotézy akupunktúry, z ktorých
dve ležia v dominantnej vedeckej paradigme a tretia, ktorá je postavená na
hraničných myšlienkach na okraji novej vedy bioelektromagnetiky. Zhang-Po‑
ppova hypotéza, založená na endogénnych elektromagnetických poliach tela,
je schopná prispôsobiť sa mnohým záhadným vlastnostiam akupunktúry. S cie‑
ľom stelesniť to posledné sa javí, že novú paradigmu biologických vied je po‑
trebné smerovať k celistvosti a integrite organizmu. Napriek tomu sa domnie‑
vam, že existujú vážne obmedzenia v snahe prijať pôvodný vedomostný systém
Východu, jeden z najstarších systémov empirického poznania, 300-ročnou ve‑
dou Západu, kvôli ich obrovským rozdielom v biofilozofii a kultúrnej orientá‑
cii. Všetky znalostné systémy, východné alebo západné, sú závislé od kontextu;
žiadna nemôže predstavovať skutočnú objektivitu. Napriek tomuto pluralistic‑
kému pohľadu môže práca smerom k jednote východného a západného mysle‑
nia viesť k univerzálnejšiemu chápaniu akupunktúry v budúcnosti.“

F.12

Čelí západná medicína kríze?

medicíny

[F30]

V roku 2018 som na medzinárodnom kongrese akupunktúry a naturálnej
diskutoval o možnosti, že západná medicína (vrátane farmakológie)

môže byť v krízovej situácii. Nasledujúce citácie z [F39] podporujú túto domnienku:
„Za posledných niekoľko rokov Pfizer, GlaxoSmithKline a Novartis – a väč‑
šina ďalších farmaceutických gigantov, ktorí sa kedysi zdali nenapadnuteľní – ozná‑
mili obrovské prepúšťanie. Pracovné miesta v oblasti objavovania liekov mizli po ti‑
síckach v Spojených štátoch a po stovkách v Európe, keďže priemysel znížil náklady,
aby sa prispôsobil tomu, čo je všeobecne vnímané ako koniec éry liekov – trhákov.“
„Farmaceutický priemysel je vo veľkom chaose,“ hovorí priemyselný novi‑
nár Ed Silverman… „Je to nešťastný súbor okolností… Spoločnosti majú vo svojich pro‑
duktových radoch menej nových liekov a … zároveň čelia expirovaným patentom na
najväčších predajcov.“
„Podľa Factbook farmaceutický priemysel objavil a uvoľnil na svetový trh
len 21 „nových molekulárnych entít“ v roku 2010… To je najmenej za toto desaťročie,
hoci podobné úrovne boli zaznamenané aj v rokoch 2007 a 2008.“
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„Vývoj nových liekov vždy čelil početných prekážkam, trval dlho a stál veľa
peňazí. Z každých 10 000 novosyntetizovaných látok sa na trh dostane jedna až dve –
nakoniec. Tento proces trvá v priemere 12 alebo 13 rokov. Náklady na vývoj liekov sa
líšia, ale referenčný odhad z roku 2005 je 1,3 miliardy dolárov na liek.“
Tab. F.7 nižšie som pripravil pre moju prednášku prezentovanú na Kongre‑
se akupunktúry a naturálnej medicíny v roku 2018[F30], ale zdá sa, že jej obsah platí aj
po uplynutí 3 rokov, z ktorých posledné dva sú sužované pandémiou Covid‑19.
Tab. F.7

Súčasná kríza vo farmakológii/medicíne/farmaceutickom priemys‑
le[F24],[F39] môže byť porovnateľná s krízou, ktorej čelila európska veda
a filozofia koncom 19. a začiatkom 20. storočia[F56].
Kríza v
Filozofia/Vedy
(Oblasť čistého poznania)

Farmakológia/medicína/
farmaceutický priemysel
(Oblasť aplikovaných znalostí)

Čas

Začiatok 20. storočia

Začiatok 21. storočia

Dôkazy

Nemožnosť dohodnúť sa na tom, čo
je realita a preklenúť priepasť medzi

Nemožnosť vedieť, prečo je
miera objavovania liekov taká
nízka, t. j. jeden zo 10 4 kandidátov

fyzikou a psychológiou[F56]

na lieky [F24],[F39] , a nemožnosť
preklenutia priepasti medzi západnou
medicínou a východnou medicínou.

Náprava

Fenomenologická redukcia alebo
Epocha*[F11],[F42]

Doplnkový prístup, ktorý kombinuje
prístup zhora nadol a „prístup
zdola nahor“ [F26]. Môže sa tiež
označovať ako prístup „účinok-prvýmechanizmus-neskôr“, na rozdiel od
prístupu „mechanizmus-prvý účinokneskôr“, ktorý zlyhal, keďže miera
úspešnosti je jeden zo 10 4 kandidátov
na skúšaný liek [F24].

Metóda

Skúsenosti prvej osoby (alebo
subjektívne)[F11],[F42]

Skúsenosti tretej osoby (alebo
objektívne)[F24],[F29]
Získané prostredníctvom teórie
bunkového jazyka[F31] a Planckovej
distribučnej rovnice (PDE)[F24],[F27],[F28],
[F31](s. 342 – 360)

* Pozastavenie akéhokoľvek úsudku o tom, čo je pozorovaný objekt, ale umožnenie, aby
sa našej nezaujatej mysli javil prirodzene. Tento istý fenomenologický postoj si možno
budú musieť osvojiť aj farmaceutický vedci v snahe objaviť účinné lieky: Pozastavte liekové
mechanizmy a najskôr sa sústreďte na účinky liekov.
** Medicína, ktorá rešpektuje filozofiu komplementarizmu[F18] zakorenenú v trojjedinej alebo
komplementárnej logike[F18](s. 524) z (i) Exkluzivity = A a B sa navzájom vylučujú; (ii) Esenciálnosti
= A a B sú podstatné pre C; a (iii) Transcendentálnosti = C presahuje úroveň, kde A a B patria
alebo majú zmysel. Algebraické vyjadrenie komplementárnej logiky je: A ^ B = C, kde symbol ^
predstavuje komplementárny vzťah. Komplementárna medicína sa líši od „doplnkovej
medicíny“, ktorá sa stala „východnou medicínou“ alebo „alternatívnou medicínou“.
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Kríza v
Filozofia/Vedy
(Oblasť čistého poznania)

Farmakológia/medicína/
farmaceutický priemysel
(Oblasť aplikovaných znalostí)

Nová
disciplína

Fenomenológia[F42]

Fenomenologická (alebo
existenciálna) medicína/farmakológia
(?)
Komplementárna medicína** (?)

Aforizmus

„Existencia predchádza esenciu“

„Účinky predchádzajú mechanizmy“
alebo
„Účinky-prvé-mechanizmus-neskôr“

Pôvodca

Edmond Husserl (1859 – 1938)

Sungchul Ji (1937 – …)

* Pozastavenie akéhokoľvek úsudku o tom, čo je pozorovaný objekt, ale umožnenie, aby
sa našej nezaujatej mysli javil prirodzene. Tento istý fenomenologický postoj si možno
budú musieť osvojiť aj farmaceutický vedci v snahe objaviť účinné lieky: Pozastavte liekové
mechanizmy a najskôr sa sústreďte na účinky liekov.
** Medicína, ktorá rešpektuje filozofiu komplementarizmu[F18] zakorenenú v trojjedinej alebo
komplementárnej logike[F18](s. 524) z (i) Exkluzivity = A a B sa navzájom vylučujú; (ii) Esenciálnosti
= A a B sú podstatné pre C; a (iii) Transcendentálnosti = C presahuje úroveň, kde A a B patria
alebo majú zmysel. Algebraické vyjadrenie komplementárnej logiky je: A ^ B = C, kde symbol ^
predstavuje komplementárny vzťah. Komplementárna medicína sa líši od „doplnkovej
medicíny“, ktorá sa stala „východnou medicínou“ alebo „alternatívnou medicínou“.

Komplementárna medicína = (Západná medicína) ^ (Doplnková medicína) (11)

Stručne povedané, verím, že vnímanú krízu v západnej medicíne (vrátane
vakcinologického rébusu, ktorý ľudské druhy v súčasnosti zažívajú na celom svete),
možno vysledovať „príliš redukcionistickým alebo mechanickým“ prístupom k bio‑
medicínskym vedám popularizovaným úspešnými príbehmi západnej vedy za po‑
sledných niekoľko storočí. Jedným z východísk z tejto dilemy môže byť vyváženie
(alebo integrácia) západného redukcionizmu s holistickým prístupom východnej me‑
dicíny v súlade s diagnózou uvedenou v riadku 5, Tab. F.1 a nápravou navrhovanou
v Tab. F.7. Nová medicína, ktorá vzíde z integrácie západnej medicíny a východnej
medicíny na rovnakom základe, možno označiť ako „komplementárnu medicínu“, reš‑
pektujúcu filozofiu komplementarizmu, ktorá sa objavila v biológii 20. storočia v po‑
lovici 90. rokov[F18] (pozri poznámku pod čiarou k Tab. F.7).

F.13

Aplikácie
Keďže nie som akupunkturista, neviem, do akej miery, ak vôbec, môžu rôz‑

ne vedecké koncepty a princípy prezentované v tomto článku platiť pre vedu a prax
akupunktúry. Dovoľujem si preto nižšie zaznamenať časť môjho dialógu, ktorý sa
uskutočnil 30. septembra 2018 s teoretikom a praktikom akupunktúry Gustom Solá‑
rom. Dúfame, že tento dialóg pomôže vrhnúť nové svetlo na to, ako sa teoretické prin‑
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cípy a koncepty odvodené z modernej biológie uvedené v tomto článku môžu apliko‑
vať na akupunktúrnu vedu a prax 21. storočia:
„… Nie som fyzik, ale mám podobné názory na spomínané problémy ako
Vy. V tejto súvislosti môžu byť zaujímavé moje dlhoročné skúsenosti s aplikáciou fy‑
ziologického roztoku na akupunktúrne body. Zistil som, že má väčšinou lepšie účin‑
ky ako aplikácia klasickej akupunktúrnej ihly. Táto myšlienková cesta ma privádza
k nášmu pyramídovému modelu energeticko-informačnej siete organizmu. Musím
povedať, že Vaša teória bunkového jazyka ma fascinuje, hovorí aj o informáciách
fixovaných a zdieľaných biochemickými vzorcami a sekvenciami. Popisujete dva
typy elektromagnetickej komunikácie v akupunktúrnych systémoch (AS) – rovnováž‑
nu AS (ktorá môže existovať bez disipatívnej energie) a disipatívnu AS (ktorá zmizne,
keď sa zastaví prísun energie alebo mikrocirkulácia). Zdá sa mi, že vyjadrením tejto
dvojvrstvovej entity by mohlo byť usporiadanie Wena a Fu‑Shiho v tradičnej čínskej
medicíne. Formácia nášho pyramídového modelu ukazuje minimálne štyri takéto
tvary (okrem tradičného systému Wen a Fu-Shi), v pyramídovom modeli sú tvary S1
a S2 zabezpečujúce stabilizáciu systému. Podrobné informácie o vzniku pyramídové‑
ho modelu boli zverejnené tu: https://www.naturalnamedicina.com/casopis/. V našej
klinickej praxi používame TST (Taktilný Solárov Test) na základe hmatovej citlivosti.
Túto metódu používame bežne pri vyšetrovaní pacienta. Algoritmus vyšetrovania je
taký, že výstupom je záver z jednotlivých mikrosystémov organizmu. Každý z nich
má v organizme inú informačnú hodnotu. V súhrne možno z tohto zistenia odvodiť
informácie o bezprostrednom psychickom a somatickom stave organizmu. Ďalším
druhom vyšetrovania je elektroakugrafia. Má grafický výstup a monitoruje meridi‑
ánový stav, ktorý je veľmi blízky teórii pána Zhanga. Chcel by som sa Vám poďakovať
za jeho článok, pretože otvára otázky pre širšiu interpretáciu výsledkov elektroaku‑
grafie. Ak by som mal zhrnúť tieto myšlienky, potom Vaša teória bunkového jazyka
umožňuje okrem iného aj matematickú interpretáciu informácií. Podobne aj v článku
pána Zhanga je elektromagnetická komunikácia na vyššej úrovni. A pravdepodobne
dostávame aj viacúrovňové informácie od TST. Každá z týchto informácií predstavu‑
je určitú úroveň celkovej informácie o stave organizmu. Všetky tieto informácie by
mali byť kompatibilné a mali by vytvárať globálnu entitu. Energeticko-informačný
stav z tohto pohľadu je založený na interpretácii (globálnom jazyku) viacúrovňových
informácií o stave systému. Jazyk má svoju verbálnu, paraverbálnu, emocionálnu
a ďalšie roviny, ktoré vyjadrujú viacúrovňový charakter celkovej informácie. Zdá sa,
že každý z týchto prístupov interpretuje inú úroveň tohto globálneho jazyka. Tento
jazyk by mal byť matematicky spracovaný, výsledky našej práce by mali byť kompa‑
tibilné nielen matematicky, ale aj energeticko-informatívne. Domnievam sa, že mo‑
del pyramídy by mohol byť bežnou platformou na vyjadrenie tejto komplexnej infor‑
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mácie. Model presahuje hľadisko akupunktúry, na čo môj syn (aj na tomto kongrese)
upozorní vo svojej prednáške. Samozrejme, len začíname, ale zdá sa mi, že by sme
mohli obaja spolu aj so Sergejom Petoukhovom a Chang-Lin Zhangom nájsť spoločnú
reč a inšpiráciu pre ďalšiu spoluprácu a odhaliť podstatu EI procesov nielen ako zá‑
klad naturálnej medicíny. Je to určite práca pre veľké množstvo ľudí z rôznych ved‑
ných odborov.“
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Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín

Veda napreduje takým tempom, že zatiaľ čo v minulosti bola kvantita od‑
borných poznatkov taká, že ju aj jednotlivo dokázali absorbovať dávni filozofi, dnes
nie je možné za jeden ľudský život ani len stihnúť prečítať všetko to, čo objavila veda.
Preto sa aj v rámci medicíny postupne s pribúdaním znalostí diferencovali jednotlivé
medicínske odbory až do tej miery, že sa vytráca jednota materiálnych a transcen‑
dentných rovín bytia, čo je dôsledkom atomizácie nielen vedy ako takej, ale aj medi‑
cíny.
V skutočnosti je dnes už len veľmi málo medicínskych odborov, ktoré
vzhľadom na charakter špecializácie majú potenciál posúdiť zdravotný stav pacienta
skutočne komplexne. Akupunktúra zo svojej podstaty, taký potenciál má. Na Sloven‑
sku je legislatívne akupunktúra jedným zo špecializačných odborov medicíny, ktorý
je určený lekárom, aby sa naučili poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť in‑
tegráciou poznatkov západnej a východnej medicíny.
Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore akupunktúra podľa plat‑
ných právnych predpisov na Slovensku nadväzuje na nadobudnutie špecializácie
v niektorom inom lekárskom špecializačnom odbore, ako sú napríklad vnútorné le‑
kárstvo, všeobecné lekárstvo, kardiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy, reumatológia, gastroenterológia, neurológia, pediatria, psychiatria, fyziat‑
ria, balneológia a liečebná rehabilitácia, otorinolaryngológia, atď. Lekárske špecia‑
lizačné štúdium v odbore akupunktúra trvá najmenej tri roky[G3]. Neexistujú však
pracoviská, umožňujúce systematické sústavné vzdelávanie s klinickou bázou, ana‑
logické iným odborom medicíny ani potrebná legislatíva k financovaniu takejto prí‑
pravy.
Okrem toho existuje Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania s modulovou štruktúrou
určený pre lekárov, sestry a fyzioterapeutov „Diagnostika, terapia a prevencia v aku‑
punktúre“ poskytovaný lektormi súkromnej a neštátnej Prvej kliniky akupunktúry
a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o. v Šamoríne[G6]. Tento študijný program
s modulovou štruktúrou predstavuje súhrnne spolu viac ako 800 hodinovú dotáciu
vyučovacích hodín, ktorými sa prehlbujú doterajšie medicínske poznatky frekven‑
tantov a rozširujú o poznatky východnej medicíny a iných nemedicínskych vedných
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odborov[G2]. Študijný program, ktorý vychádza z takmer z 40‑ročných skúseností od‑
borného garanta študijného programu MUDr. Gustáva Solára, PhD. z prípravy a ve‑
denia interdisciplinárneho vzdelávania lekárov aj v podobe medzinárodných inter‑
disciplinárnych lekárskych kongresov na Slovensku a tvorí kvalifikačný most medzi
úzko špecializovanými odbormi a potrebou komplexného viacdimenzionálneho prí‑
stupu k pacientovi.
Reálna atraktivita takéhoto programu je znižovaná finančnými a časovými
nárokmi na lekárov, ktorí sú pracovníkmi iných zdravotníckych zariadení a na takú‑
to prípravu musia byť uvoľňovaní na úkor práce v materských zariadeniach. Okrem
toho legislatíva im neumožňuje získať na tomto pracovisku plnohodnotnú špecializá‑
ciu z odboru akupunktúra. Takáto situácia zrejme nie je špecifická len pre Slovensko,
ktoré uvádzame len ako príklad.
Čo sa javí ako hlavný metodický problém vzdelávania v akupunktúre, ale
aj celkove legislatívneho rámcovania akupunktúry? Ak chceme odpovedať na túto
otázku, ktorá je z hľadiska rámcovania v súčasnej medicíne kľúčová, musíme si uve‑
domiť základné koncepčné rozdiely medzi akupunktúrou a západnou medicínou.
Ako už bolo spomenuté, západná medicína sa v dôsledku veľkého nárastu informácií
postupne atomizuje a delí na rôzne špecializácie do takej miery, že špecialista z jed‑
ného medicínskeho odboru prakticky nemôže plnohodnotne zastupovať špecialistu
z iného špecializačného odboru i keď tieto rozdiely sú od disciplíny k disciplíne od‑
lišné. V akupunktúre je trend v podstate opačný. Akupunktúra svoje poznatky z fun‑
govania energoinformačnej siete organizmu vzájomných vzťahov ich komponenty
integruje. Bohužiaľ, často pod tlakom snahy o integráciu akupunktúry do západnej
medicíny dochádza v rámci programu kurzov de facto k umelému deleniu akupunk‑
túry na rôzne kvázi „špecializácie“ zamerané na jednotlivé odbory západnej medi‑
cíny napr.: akupunktúra v chirurgii, v očnom lekárstve a v ďalších iných odboroch,
ktoré sa v rôznej miere inkorporujú do akupunktúrnych študijných odborov. V le‑
gislatíve sa potom stretávame s formuláciami ako napr.: „lekár po základnom kurze
akupunktúry môže vykonávať akupunktúru v rámci svojej (rozumej západnej) medi‑
cínskej špecializácie.“ Táto formulácia ide proti samej postate akupunktúrnej logiky
a z pohľadu akupunktúry je neakceptovateľná, pretože je to – nielen z pohľadu aku‑
punktúry – absurdita. Ak by sme chceli túto absurditu pre ilustráciu dotiahnuť do
konca, museli by sme si položiť otázku. Ak vieme že napr. oslabenie obličiek môže
mať za následok z psychiatrického hľadiska úzkosť, zo sexuologického hľadiska naru‑
šenie sexuálnych funkcií, u žien gynekologické poruchy kým u mužov andrologické
poruchy, ďalej u oboch pohlaví poruchy dýchania (najmä tzv. obličkového dýchania),
poruchy sluchu, ktorá špecializácia západnej medicíny má ošetrovať oslabenie obli‑
čiek? Má to byť psychiater, gynekológ, andrológ, špecialista pre ORL, urológ, pulmo‑
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lóg, alebo iní špecialista? Treba podotknúť, že tento výpočet nie je úplný a prakticky
každý element, meridián či mikrosystém, ovplyvňuje v podstate funkčnosť celého or‑
ganizmu a neriadi sa princípmi orgánového prístupu.
Na druhej strane z pohľadu západnej medicíny existuje špecialista, kto‑
rý by sa zaoberal celým vymenovaným spektrom, keď každá západná špecializácia
má svoje špecifiká? Ide teda o odlišné medicínske prístupy západnej medicíny a aku‑
punktúry, ktoré sú vzájomne kompatibilné len v rámci interdisciplinárnej spolu‑
práce pri nevyhnutnom zachovaní logiky západnej medicíny a zároveň logiky aku‑
punktúry, ktoré priradením takto „členenej“ akupunktúry sú logickým aj vecným
nezmyslom. Keď hovoríme v tejto súvislosti o kompatibilite akupunktúre a západnej
medicíny, hovoríme o kompatibilite analytického a syntetického prístupu, ktorý je
zlučiteľný len interdisciplinárne. Z toho vyplýva, že snaha takýmto spôsobom „integ‑
rovať“ akupunktúru do západnej medicíny je vopred odsúdená na neúspech a takáto
vzdelávacia koncepcia škodí ako západnej medicíne tak i akupunktúre a je neudr‑
žateľná. Pre multidisciplinárny prístup, ktorý sa stáva vedeckou nevyhnutnosťou to
platí ešte viac. Je preto potrebné zmeniť principiálne spôsob lekárskeho vzdelávania
v akupunktúre. To znamená vzdelávať akupunktúru ako jednotný komplexný medi‑
cínsky odbor. Pokiaľ sa to neurobí čím skôr, dostaneme sa do štádia, v ktorom by sme
chceli školiť a špecializovať – odľahčene povedané – urológiu v kardiológii, alebo or‑
topédiu v ORL a pod. Toto ilustratívne extrémne odľahčenie je iba príkladom absur‑
dít niektorých legislatívnych formulácií, týkajúcich sa vzdelávania a z neho vyplýva‑
júcich kompetencií v akupunktúre. Preto je potrebné v akupunktúre, ale aj v iných
medicínskych odboroch štrukturovať vzdelanie tak, aby bola zachovaná komplex‑
nosť každého odboru medicíny, či už západného, alebo akupunktúry. To vyžaduje
optimálne jednotnú legislatívnu koncepciu akupunktúry v rámci západnej medicíny.
Súčasne je nutné doriešiť začlenenie nevyhnutných poznatkov iných vedných odbo‑
rov do postgraduálneho špecializačného štúdia jednotlivých odborov medicíny, aku‑
punktúru nevynímajúc. Súčasná úroveň rozvoja medicíny vyžaduje inkorporovať
niektoré zásadné inovačné prvky do systému vzdelávania.
Ak chceme hovoriť o západnej medicíne vo vzťahu k akupunktúre treba
spomenúť dva zásadne protichodné nielen legislatívne prístupy k akupunktúre. Na
jednej strane je to akceptácia akupunktúry ako medicínskeho odboru ako je to for‑
málne napr. aj na Slovensku. Znamená to, že zo zákona môže akupunktúru analo‑
gicky ako ktorýkoľvek medicínsky odbor vykonávať len lekár, špecializovaný v tomto
odbore. Na druhej strane sú štáty, ktoré legislatívne umožňujú vykonávať akupunk‑
túru aj nelekárom a tým ju de facto vyčleňujú z medicíny a zaraďujú ju do tzv. „al‑
ternatívy“. Ak totiž chápeme akupunktúru ako odbor medicíny, ktorý síce má svoje
špecifiká, ako každý iný medicínsky odbor, potom má svoje nezastupiteľné miesto
— 475 —

Kapitola G

v komplexnej medicínskej starostlivosti, ktorá by žiadnu „alternatívu“ nemala mať.
V každom medicínskom odbore – vrátane akupunktúry- je nemysliteľné, aby ho vy‑
konávali nelekári resp. osoby bez riadneho exaktného medicínskeho vzdelania. Ako
už bolo povedané samotná medicína sa postupne atomizuje a preto je v praxi ne‑
vyhnutná interdisciplinárna spolupráca a starostlivosť. Ak sa ktorýkoľvek z odbo‑
rov medicíny bude „amaterizovať“ tak, že ho budú vykonávať nelekári a osoby bez
uceleného medicínskeho vzdelania, tieto nikdy nemôžu v plnom rozsahu pochopiť
a zohľadniť komplexnú medicínsku starostlivosť a potrebný rozsah interdisciplinár‑
nej súčinnosti. Západná medicína má prístup založený na symptomatike a syndro‑
mológii, kým akupunktúra vychádza z princípov elementov, meridiánov, mikrosys‑
témov etc. Väčšinou je ťažké takéto dva prístupy vyjadriť obojstranne zrozumiteľnou
terminológiou aj obsahom. To nie je ale reálne nemožné bez ovládania filozofie, diag‑
nostických aj terapeutických princípov oboch medicínskych prístupov na čo je po‑
trebné príslušné medicínske vzdelanie. To, že je v akupunktúre diagnostika štruktú‑
rovaná inak neznamená, že nie je kompatibilná s diagnostikou západnej medicíny.
Kompatibilita ale neznamená totožnosť ale dva zlučiteľné postupy vyžadujúce exakt‑
né medicínske znalosti. Kompatibilita je teda „len“ možnosť vyhodnotiť určitý proces,
prebiehajúci v organizme z rôznych aspektov vychádzajúcich z rôznych princípov
navzájom sa obohacujúcich a obojstranne zrozumiteľných. Tým sa podstatne rozširu‑
je aj diapazón možnosti riešenia aj poznávania takéhoto procesu vo fyziológii, patoló‑
gii, terapii aj vo výskume.
Z aspektu komplexnej medicíny je vylúčená absencia plnohodnotného me‑
dicínskeho vzdelania na jednej strane, na druhej strane aj legislatívna nepriprave‑
nosť realizácie multidisciplinárnej spolupráce a súčinnosti. Samozrejme, že je potreb‑
né aj v západnej medicíne aj v akupunktúre vytvoriť potrebný systém nelekárskych
špecialistov či už pre laboratórne či iné diagnostické metódy aj v akupunktúre analo‑
gicky, ako je to v každej medicínskej starostlivosti štandardné.
Znamená to vysoké nároky na edukačnú prípravu lekárov, ktorá by okrem
medicínskych poznatkov mala obsahovať aj poznatky z iných súvisiacich odborov,
ktoré dnes nie sú bežnou súčasťou študijných programov. Takéto programy by pri‑
najmenšom mali byť obohatené o poznatky z fyziky, neurotechnológií, matematiky,
psychológie, pedagogiky, filozofie a z transcendentného hľadiska aj teológie a escha‑
tológie. V optimálnom prípade aj o komplexný viacdimenzionálny prístup rozpraco‑
vávaný najmä na Slovensku na našej klinike. v rámci individuálneho výskumu a roz‑
voja akupunktúry. A to nielen preto, aby lekár lepšie porozumel pacientovi a jeho
zdravotným ťažkostiam ako aj svojej úlohe v tomto procese, ale v záujme lepšej diag‑
nostiky, prevencie alebo liečby, Samozrejme aj informáciám od kolegov pochádzajú‑
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cim z iných vedných oblastí alebo povolaní, aby s nimi vedel efektívnejšie spolupra‑
covať.
Výsledky, kvalitu a prístup verejnosti k zdravotnej starostlivosti do značnej
miery ovplyvňujú nielen dostupné kapacity zdravotníckych profesionálov na danom
území, ale aj ďalšie obdobné zdroje ako sú priestorové, materiálno-technické, finanč‑
né podmienky, organizačné zabezpečenie, miera vzájomnej spolupráce, kvalita vzá‑
jomných vzťahov, dostupná administratívna podpora vykonávaných odborných pra‑
covných činností a podobne.
Európska komisia priamo dlhodobo vyzýva jednotlivé členské štáty Európ‑
skej únie k multidisciplinárnej a multiprofesionálnej tímovej spolupráci najmä v pri‑
márnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorú považuje za prvú úroveň systé‑
mov zdravotnej starostlivosti[G5].
Na základe projektu Európskej únie, ktorého súčasťou je aj táto publikácia,
však možno doplniť, že okrem interdisciplinárne vzdelaných lekárov a ostatných
zdravotníckych pracovníkov, by v záujme skutočne komplexnej starostlivosti a tran‑
sdisciplinárneho prepájania poznatkov z iných oblastí v prospech pacienta mali byť
súčasťou takýchto multiprofesionálnych tímov starostlivosti aj fyzici, matematici,
biológovia, atď… Výpočet by v závislosti od stupňa rozvoja nikdy nebol ani nemohol
byť úplný. Uvedené však predznamenáva, že systém multiprofesionálnej tímovej spo‑
lupráce by mal byť otvoreným a dostatočne flexibilným systémom.
Optimálne by spolupráca mala byť koordinovaná horizontálne aj vertikál‑
ne vo vyššej miere ako je doposiaľ obvyklé. Musí však byť podporená systematickým
kontinuálnym interdisciplinárnym vzdelávaním, zmenami v pracovných podmien‑
kach a ako aj systéme organizácie a riadenia zdravotnej starostlivosti. Vyššiu účin‑
nosť zdravotnej starostlivosti a dosahovanie pozitívnych ukazovateľov zdravia pri
zvyšovaní miery spolupráce, odborne vedenom zapájaní zdravotníckych aj nezdra‑
votníckych profesionálov do poskytovanej starostlivosti a pri odborne koordinovanej
integrácii činností jednotlivých profesionálov dlhodobo dokumentujú štúdie zahra‑
ničných autorov[G4],[G7],[G8]. Rovnako to potvrdzuje aj naša vlastná historická skúsenosť.
Niektorí slovenskí zdravotnícki pracovníci si ešte pamätajú funkčný systém horizon‑
tálne a vertikálne inštitucionálne organizovanej spolupráce zdravotníckych profesi‑
onálov ambulantného a ústavného segmentu zdravotnej starostlivosti na území bý‑
valého Československa v 70‑tych až 80‑tych rokoch minulého storočia.
Komplexná viacdimenzionálna multiprofesionálna spolupráca prirodzene
predpokladá, že členovia multiprofesionálneho tímu budú priebežne čeliť prekračo‑
vaniu osobnej odbornej komfortnej zóny vlastného odborného zamerania, na ktorej
istotu boli doposiaľ zvyknutí. S záujme multiprofesionálneho charakteru starostlivos‑
ti možno prirodzene očakávať prekračovanie medziodborových hraníc a odborných
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hraníc medzi jednotlivými povolaniami. Pri multiprofesionálne nastavenom pohľa‑
de na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti treba počítať s nutnosťou
opakovania a sústavného priebežného učenia sa novým poznatkom a zručnostiam.
Európska komisia[G1] v rámci celoživotného sústavného medicínskeho vzdelávania
(Continual Medical Education – CME) rozlišuje samostatný segment, ktorý nazýva
sústavný profesionálny rozvoj (Continual Professional Development – CPD). Sústavný
profesionálny rozvoj má podporovať celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracov‑
níkov nielen v oblasti medicíny, ale aj v iných oblastiach, ktoré majú potenciál pri‑
spieť ku skvalitneniu a zvyšovaniu bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho pracovní‑
ka v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti[G1]. Je to idea veľmi blízka vízii,
ktorú sme tu vďaka projektu Európskej únie predostreli v súvislosti s potrebou za‑
bezpečenia komplexnej viacdimenzionálnej zdravotnej starostlivosti.
Na záver možno konštatovať, že multiprofesionálna spolupráca v komplex‑
nej zdravotnej starostlivosti prináša so sebou mnoho úskalí a problémov, ktorých rie‑
šenie je reálne len v dlhodobejšom horizonte. Už len integrálne začlenenie akupunk‑
túry do systému komplexnej medicíny vyžaduje doriešenie mnohých teoretických,
legislatívnych aj praktických problémov. Aktuálne sú podmienky výkonu akupunk‑
túry v rôznych štátoch rôzne a ich postupná, ale potrebná harmonizácia vyžaduje
dlhodobejšie procesuálne úpravy, spojené s prekonaním mnohých perzistujúcich ste‑
reotypov aj záujmov ako napr. všeobecná akceptácia akupunktúry ako odboru medi‑
cíny a nie jej alternatívy. V konečnom dôsledku to znamená začlenenie akupunktúry
do medicínskych odborov v celej západnej medicíne vrátane výskumu, edukácie, kli‑
nickej praxe, ale aj vytvorenie analogického ekonomického zázemia zhodného s iný‑
mi odbormi medicíny. Základným predpokladom je aj prekonanie predsudkov v časti
odbornej verejnosti všade tam, kde ešte existujú. Je to dôležité najmä preto, že aku‑
punktúra už svojou štruktúrou je zo všetkých medicínskych odborov najvhodnejšou
pre vytvorenie „mostu“ medzi medicínou a technickými disciplínami s najvyšším
potenciálom zainteresovať sa v multidisciplinárnej spolupráci.
Pokiaľ ide o štruktúru edukačných programov, či už medicínskych, alebo
multiprofesionálnych tieto tiež vyžadujú postupné budovanie a praktické overova‑
nie. V tomto zmysle sú veľmi užitočné naše dlhoročné skúsenosti s edukáciou v aku‑
punktúre v širšom multiprofesionálnom spektre. Vytvorený medzinárodný program
nového modulu multiprofesionálnej edukácie lekárov a zdravotníckych pracovníkov
(ktorý je súčasťou a prílohou tejto kapitoly) postavený nielen na multiprofesionálnom,
ale aj medzinárodnom tíme lektorov, má potenciál byť základom pre širšie budovanie
aj overovanie možností a potrieb praxe. Určite môže byť aj zdrojom inšpirácie ďalších
potrebných legislatívnych aj prevádzkových požiadaviek pre ďalší rozvoj tohto typu
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vzdelávania a praktického uplatnenia jeho absolventov na všetkých úrovniach kom‑
plexnej multiprofesionálnej starostlivosti.

Príloha
Náplň Medzinárodného multidisciplinárneho edukačného programu Prvej kliniky
akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.
1. Úvod do problematiky
(lektor: Gustáv Solár)

1.1 Interdisciplinárne kontexty komplexnej medicíny
1.2 Medicínske konzekvencie filozofie komplexnej medicíny
1.3 Menej frekventované metódy v medicíne
1.4 Energo-informačná teória akupunktúry
1.5 Analýza energoinformačných faktorov a prejavov pacienta a procesov z okolia
pacienta

1.6 Energoinformačné procesy a ich modelovanie
1.7 Kľúčový fenomén filozofie komplexnej medicíny
1.8 Úskalia a etapy anamnézy v súvislosti s komplexnou diagnostikou
1.9 Somatické, psychické, sociálne a spirituálne príčiny etiopatogenetických procesov
1.10 Celostné chápanie zdravia a choroby v kontexte klinických skúseností
2. Fyzika zvuku a svetla a klinické aspekty zvuku
(lektor John Stuart Reid)
Fyzika zvuku a svetla

2.1 Zvuk ako formujúca sila vo vesmíre
2.2 Úvod do fenoménu Faraday Wave/cymatika/kompresný pomer zvuku vo vode
2.3 Krátka ukážka cymatiky pomocou Chladniho platne
2.4 Rýchlosť zvuku
2.5 Definícia zvuku
2.6 Zvukové vlny verzus zvukové bubliny
2.7 Vlnová dĺžka zvuku verzus frekvencia zvuku
2.8 Časové kritériá dozvuku pre ľudskú reč verzus hudobný prejav
2.9 Biely šum, zvuky v prírode, rýchle Fourierove transformácie
2.10 Pružné zrážky verzus nepružné zrážky a infračervená zložka zvuku/ ukážka: tvorba
infračerveného žiarenia zvukom

2.11 Dynamický rozsah sluchu, úvod do slimáka,
2.12 Typická strata sluchu spojená s vekom
2.13 Alfred Tomatis – vedomé ucho
2.14 Vokálny zvuk a pomer phi
2.15 Spektrum vokálneho zvuku pre ženy a mužov
2.16 Smerové charakteristiky ľudského hlasu
2.17 Hlasové a hudobné rozsahy verzus frekvencia
2.18 Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu
2.19 Eigentóny miestnosti a ich význam pre aplikácie zvukovej terapie a hudobnej medicíny
2.20 Kritériá hluku v pozadí
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Klinické aspekty zvuku

2.21 Definície terapeutického ultrazvuku, terapeutického počuteľného zvuku,
muzikoterapie a hudobnej medicíny

2.22 Diskusia o štúdiách terapeutického ultrazvuku, terapeutického počuteľného zvuku,
muzikoterapie a hudobnej medicíny

2.23 Chemické a biochemické aspekty komunikácie zvuku medzi bunkami v infračervenom
spektre

2.24 Terapeutická podpora počuteľným zvukom – alternatívne zdroje, napr. gongy, tibetské
misky, krištáľové misky, ladičky

2.25 Úloha rezonancie vo zvukovej terapii/zvukové frekvencie častí tela
2.26 Úvod do sonocytológie/Dr. James Gimzewski/video zobrazujúce spektrá pre zdravé
a stresované bunky

2.27 Diferenciácia medzi zvukmi emitovanými zdravými bunkami v porovnaní so zvukmi
emitovanými rakovinovými bunkami/možnosť eradikácie rakoviny

2.28 Možnosti regulácie bolesti zvukom, úloha nociceptorov, aferentných vlákien
a prírodných opiátov

2.29 Úloha hudby pri potláčaní kortizolu a zvyšovaní hladiny dopamínu
2.30 Úloha zvuku pri stimulácii buniek vo fáze G0/pokojová fáza bunkového cyklu/excitácia
integrálnych membránových proteínov

3. Digitálne metódy analýzy mozgovej činnosti a neurotechnológie
(lektor: Daneš Koťátko)

3.1 Digitálne metódy analýzy mozgovej činnosti
3.2 Neurotechnológie a neurofyziológia
3.3 Meranie a spracovanie biologických signálov
3.4 EEG kvalitatívne vyšetrenie, evokované potenciály
3.5 Audiovizuálna stimulácia, nasálna stimulácia
3.6 Biologická spätná väzba. Neurofeedback, biofeedback.
3.7 Neuropsychologická diagnostika. Metódy QEEG kvantitatívne
3.8 Iné neurotechnologické metódy určené pre zlepšenie mozgovej činnosti
3.9 Optimalizácia činnosti mozgu neurotechnológiami
3.10 Súhrn, svetové centrá výskumu, trendy, biomarkery
4. Klinické a interdisciplinárne aspekty komplexnej terapie a rehabilitácie
(lektor: Karol Hornáček)

4.1 Formy pohybovej liečby a ich prieniky s menej frekventovanými metódami
4.2 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia komplexne i jej možné
multiprofesionálne prieniky v tom

4.3 Opodstatnenie rehabilitácie a jej vývoj
4.4 Oblasti pôsobeniarehabilitácie: fyzická, psychická, sociálna
4.5 Fyzikálna medicína
4.6 Liečebná telesná výchova (pôsobenie, formy)
4.7 Balneológia, klimatológia
4.8 Využite rehabilitácie v liečebno-preventívnej starostlivosti
4.9 Postúra a možnosti jej ovplyvnenia rehabilitáciou
4.10 Manuálna medicína, akupunktúra, animoterapia
4.11 Energia, informácia
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5. Spoločné aspekty medicíny a iných odborov a vied vo vzťahu k prevencii,
diagnostike, terapii a výskumu
(lektor: Gustáv Solár)

5.1 Spoločné aspekty medicíny a iných odborov a vied vo vzťahu k prevencii, diagnostike,
terapii a výskumu problematiky

5.2 Somatické psychologické, sociálne, spirituálne a fyzikálne faktory terapeutického
procesu

5.3 Teoretické modely v akupunktúre a v komplexnej medicíne
5.4 Pyramídový model a jeho podstata a interdisciplinárne súvislosti
5.5 Vybrané fyzikálne energo-informačné aspekty organizmu
6. Akupunktúrny dotazník v komplexnej diagnostike
(lektorka: Zlatica Solárová)

6.1 História dotazníka- teoretické východiská tradičnej filozofie
6.2 Špecifickosť dotazníka v akupunktúrnej diagnostike
6.3 Štruktúra dotazníka
6.4 Hodnotenie dotazníka
6.5 Typológia osobnosti z pohľadu súčasného poznania (hypotéza) patologické vzorce
v diagnostike a vyhodnocovaní dotazníka

6.6 Vonkajšie a vnútorné škodliviny
7. Multidisciplinárna spolupráca v zdravotnej starostlivosti – aktuálny stav
a príležitosti

(lektorka: Kvetoslava Kotrbová)

7.1 Aktuálne výzvy zdravotníckych systémov sveta
7.2 Situácia na Slovensku – kapacity, štruktúra, historické skúsenosti ako zdroj inšpirácie
7.3 Indikátory zdravia, dobrého bytia a kvality života
7.4 Multiprofesionálny model primárnej zdravotnej starostlivosti európskeho panelu

expertov a možné priemety do komplexnej akupunktúrnej zdravotnej starostlivosti
s využitím menej frekventovaných metód

7.5 Komplexná multiprofesionálna starostlivosť a systém vzdelávania
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