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Editoriál

Editoriál

Milí čitatelia,

je  pre mňa potešením pri-
hovárať sa vám v poslednom 
čísle tohto časopisu na sklon-

ku roku 2015. Keďže sme sa netradične rozhodli 
vytvoriť dvojčíslo, spojiť toto číslo s predchádza-
júcim, nájdete v ňom bohatú nádielku odborné-
ho a inšpiratívneho čítania.

Z  oblasti akupunktúrnej teórie sú to auto-
ri MUDr.  Gustáv Solár,  PhD, Ing.  Juraj Solár 
a PaedDr. Zlatica Solárová, PhD, ktorí vo svojom 
príspevku pokračujú v  analýze jedinečného py-
ramídového modelu akupunktúrneho systému 
a  približujú vzájomné komplexné prepojenie 
meridiánov v horizontálnej aj vertikálnej rovine 
v  navrhovanom modeli. MUDr. Teodor Moch-
náč, PhD. vo  svojej práci nadväzuje na svoje 
predošlé príspevky a  tentokrát popisuje využitie 
svojho navrhovaného modelu Teo Mo hexagra-
movej sekvencie v klinickej praxi.

Svojou pilotnou štúdiou prispel do tohto čísla 
kolektív autorov z Ústavu aplikovanej mechaniky 
a mechatroniky Strojníckej fakulty STU pod ve-
dením doc. Ing. Branislava Hučka, PhD. Autori 
sledovali tepelný účinok akupunktúry pomocou 
termomechanickej analýzy a  poskytli tak kom-
plexný návrh možností zisťovania vplyvu teplot-
ného účinku elektroakupunktúrnej liečby.

Z  oblasti oftalmológie prezentujeme dve štúdie. 
Prvá štúdia je od ruských autorov prof. MUDr. 
Ernsta R. Muldaševa, DrSc. a prof. MUDr. Radi-
ka F. Galiyakhmetova, CSc., ktorí pracujú v Rus-
kom centre očnej a  plastickej chirurgie v  Ufe. 
Vo  svojej štúdii na zvieracom modeli porovná-
vajú dve metódy aplikácie biomateriálu Alloplant 
pri ošetrení lézií na rohovke. Druhý príspevok je 

od MUDr. Magdalény Miklósovej. Autorka hod-
notí efekt akupunktúrnej liečby na vnútroočný 
tlak a  zároveň prezentuje originálnu aplikáciu 
akupunktúrneho pyramídového modelu v anató-
mii a fyziológii oka.

Príspevok z oblasti geológie od prof. RNDr. Fran-
tiška Baliaka, PhD. a Mgr. Martina Brčeka, PhD. 
zo Stavebnej fakulty STU približuje problematiku 
geodynamických javov, ktoré zásadne ovplyvňu-
jú životné prostredie človeka. Konkrétne sa za-
meriavajú na problematiku svahových pohybov, 
ich pozitívneho vplyvu na človeka ako geopoten-
ciály, ale aj príklady, kedy sú považované za geo-
bariéry ohrozujúce život a diela človeka.

Doc. RNDr. Miroslav Khun, CSc., prispel do 
tohto čísla časopisu štúdiou, v ktorej monitoru-
je kontamináciu Žiarskej kotliny fluórom, ktorý 
bol súčasťou emisií hlinikárne v meste Žiar nad 
Hronom. Predpokladanú závislosť medzi kon-
centráciou fluóru v prostredí a zvýšeným výsky-
tom ochorení žliaz s  vnútorným vylučovaním, 
nádorových ochorení a  vrodených vývojových 
chýb dokumentujú údaje o zdravotnom stave sle-
dovanej detskej populácie v danej oblasti.

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. a  Mgr. Michaela 
Skyba, PhD. vo svojom príspevku vyzdvihujú po-
zitívny vplyv canisterapie na psychický a násled-
ne aj fyzický stav človeka. Zároveň zdôrazňujú 
potrebu ďalšieho intenzívneho vedeckého výsku-
mu v oblasti humánno-animálnych interakcií.

Záverom MUDr Teodor Rosinský, CSc. infor-
muje o  odbornom programe  XIX. Lekárskeho 
kongresu s  interdisciplinárnou účasťou, ktorý 
sa konal v Nitre v dňoch 16. – 18. októbra 2015. 
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Svojim príspevkom prináša čitateľom kompletný 
a  stručný prehľad prednášok, ktoré na kongrese 
odzneli.

Keďže hlavnou prioritou nášho editorského tímu 
je zvyšovať kvalitu a odbornosť časopisu, rozhod-
li sme sa zmeniť periodicitu časopisu. Od budú-
ceho čísla bude časopis vychádzať štvrťročne.

Verím, že  ste strávili Vianočné sviatky v  poko-
ji a radosti. Do nového roka vám chcem zapriať 
veľa šťastia a úspechov, ako aj motivácie a krea-
tivity vo vašej práci. Už  teraz sa tešíme na vaše 
zaujímavé príspevky.

S úctou,
Mgr. Zuzana Šimová, PhD.
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Horizontálna a vertikálna rovina 
pyramídového modelu – vybrané 
vzťahy a možné súvislosti
MUDr. Gustáv Solár, PhD., 
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., Ing. Juraj Solár

Súhrn
V komplexnom dynamickom 
pyramídovom modeli aku-
punktúry (ďalej len “pyra-
mídový model“) je  veľa vzá-

jomných interakcií a  vzťahov v  horizontálnej aj 
vertikálnej rovine. V prezentovanej štúdii autori 
analyzujú vzťahy vo vertikálnej rovine pyramí-
dového modelu. Na  charakterizovanie podstaty 
Yangu a  Yinu ako dynamických stavov systému 
bolo potrebné analyzovať z tohto aspektu aj vzťa-
hy v horizontálnej rovine pyramídového modelu. 
Vertikálnu rovinu modelu vytvárajú meridiány 
hrubého čreva (IC), žalúdka (VE), pečene (HE), 
močového mechúra (VU) a srdca (CO). Osobit-
né postavenie má meridián močového mechúra 
(VU), ktorý je súčasťou ako vertikálnej tak i hori-
zontálnej roviny. Komplexná analýza vzájomných 
aj “vnútorných“ vzťahov oboch rovín vyžaduje 
ďalšie a  rozsiahlejšie štúdie interdisciplinárne-
ho typu. Je totiž potrebné analyzovať nielen me-
dicínske, ale  aj fyzikálne, matematické a  ďalšie 
charakteristiky týchto interakcií. Ich univerzálny 
charakter presahuje rovinu medicíny reprezento-
vanú akupunktúrou. Štúdia potvrdila odlišnosť 
charakteristík Yang a  Yin stavov systému a  ich 
vzájomné súvislosti. Rovnako potvrdila kom-
plexné vzájomné prepojenie meridiánov v hori-
zontálnej aj vertikálnej rovine.

Kľúčové slová
akupunktúrny systém, komplexný dynamický 
pyramídový model v akupunktúre, triplety, zák-
ladné meridiány, zložené meridiány, yang rotácie, 
yin rotácie

Úvod
Pyramídový model v  akupunktúre alebo pyra-
mídové usporiadanie akupunktúrneho systému 
má dve roviny – horizontálnu a vertikálnu. Ho-
rizontálnu rovinu sme už vo všeobecnosti ana-
lyzovali.[7,  4] Tvorí ju osem meridiánov usporia-
daných postupne v  štyroch oktagramoch. Sú  to 
usporiadania podľa Fu-shi, Wena, S1  a  S2. Ro-
táciou yangových a  yinových zreťazení sa tieto 
štyri usporiadania striedajú a prechádzajú jedno 
do druhého.[4] Usporiadanie oktagramov podľa 
Fu-shi (esenciálna podstata) je  statické, ostatné 
tri (Wen, S1 a S2) sú dynamické.[4] Charakteris-
tika tohto rotačného pohybu je pri každom me-
ridiáne iná. Je to dané tým, že štyri pozície v šty-
roch oktagramoch sú pri každom meridiáne iné 
(tab. 1).
Vertikálnu rovinu pyramídového modelu tvoria 
meridiány hrubého čreva (IC), žalúdka (VE), 
pečene (HE), močového mechúra (VU) a  srdca 
(CO). Osobitné postavenie má meridián močo-
vého mechúra (VU), ktorý je súčasťou vertikálnej 
aj horizontálnej roviny (tab. 1).[5]

Z  podstaty akupunktúrneho systému vyplýva, 
že pre jeho optimálnu funkciu je nutné, aby všet-
ky meridiány boli vzájomne prepojené a funkčne 
zladené. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich 
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štúdiách, meridiány sú prepojené aj cez triple-
ty, pričom sekvencie tripletov môžu byť rôzne.
[5] To je jeden z mechanizmov, ktorý zabezpečuje 
veľkú variabilitu prepojení akupunktúrneho sys-
tému ako celku. Ďalším mechanizmom je pre-
pojenie meridiánov horizontálnej a  vertikálnej 
roviny, ktoré by malo byť komplexné. Analýza 
mechanizmov takéhoto prepojenia je aj predme-
tom tejto štúdie.

Materiál a metódy
V oktagramoch horizontálnej roviny pyramído-
vého modelu akupunktúrneho systému usporia-
daných podľa Fu-Shi, Wen, S1 a S2 sme vyhod-
nocovali štyri rôzne pozície každého meridiánu 
(tab. 1). Rotácie sme pracovne hodnotili v smere 
hodinových ručičiek, prípadná opačná rotácia by 
nič nezmenila na podstate charakteru rotácií jed-
notlivých meridiánov (maximálne by sme dostali 
zrkadlový obraz).

Ak vychádzame primárne zo statického usporia-
dania podľa Fu-shi, otočením yang a yin zreťaze-
ní o jednu pozíciu v tomto usporiadaní (yangové 
zreťazenie v danom usporiadaní doľava a yinové 
doprava) dostaneme usporiadanie podľa Wena. 
Analogicky ďalšie otočenie zreťazení o  jednu 
pozíciu vytvára usporiadanie S1  a  ešte ďalšie 
otočenie vytvára usporiadanie  S2. Nasledujúci 
krok otočenia z  usporiadania S2  vytvára znova 
usporiadanie podľa Fu-Shi a  cyklus sa opakuje. 
To znamená, že celkove existujú spolu 4 pozície. 
Pozície sme znázornili aj graficky, čím vznikli ro-
tačné krivky, charakteristické pre jednotlivé me-
ridiány horizontálnej roviny (obr. 1).

Vzťahy medzi meridiánmi v cirkadiánnom rytme 
(pravidlo polnoc – poludnie) sme použili pri spá-
rovaní meridiánov horizontálnej a  vertikálnej 
roviny. Cirkadiánny rytmus vyjadruje funkčné aj 
regulatívne vlastnosti a vzťahy medzi yangovými 
a yinovými meridiánmi. Hodnotili sme vzťahy na 

všetkých štyroch osiach oktagramu (vertikálna, 
horizontálna a  dve diagonálne  osi) vo  všetkých 
4 variantoch oktagramov.

Pre potreby tejto štúdie sme použili triplety podľa 
yangového a yinového zreťazenia.

Výsledky
Spárované meridiány na základe cirkadiánneho 
rytmu (pravidlo polnoc  – poludnie) medzi ho-
rizontálnou a vertikálnou rovinou pyrmídového 
modelu sú:

 – meridián srdca (CO) – meridián žlčníka (VF),
 – meridián pečene (HE)  – meridián tenkého 

čreva (IT),
 – meridián žalúdka (VE) – meridián perikardu 

(PE),
 – meridián hrubého čreva (IC) – meridián ob-

ličiek (RE).

Osobitné postavenie má meridián močového 
mechúra (VU), ktorý je súčasťou horizontálnej 
aj vertikálnej roviny a je spárovaný s meridiánom 
meridián pľúc (PU). Pritom os VU – PU je nasta-
bilnejšou osou horizontálnej roviny, pretože ako 
jediná je vo všetkých štyroch variantoch oktagra-
mu. V  každom variante oktogramu vytvára inú 
zo štyroch základných osí (horizontálnu  – Fu-
Shi, vertikálnu – Wen a dve diagonálne – S1 a S2) 
Takto os VU  – PU  vytvára všetky základné osi 
oktargramu v horizontálnej rovine pri komplet-
nom cykle otočenia oktagramov (tab. 1).

Umiestnenie močového mechúra (VU) vo verti-
kálnej rovine je na rozhraní druhej a tretej treti-
ny pod meridiánom srdca (CO) na vrchole a nad 
meridiánom pečene (HE) v priestore tzv. “faraó-
novej komory“ pyramídy. Vo  vertikálnej rovine 
sa tak dopĺňa zástupca elementu VODA, čím  je 
vo vertikálnej rovine zastúpených všetkých 5 ele-
mentov (tab. 1). Ak meridián močového mechúra 
(VU) reprezentuje funkciu ČAS (informačný tok 
a  vertikalizáciu) a  meridián pľúc (PU) funkciu 
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PRIESTOR (stavu sústavy a  prejavov navonok), 
potom os VU – PU možno považovať za stabilnú 
časopriestorovú os rotácie systému. Toto uspo-
riadanie viacnásobne spája meridiány yangového 
a yinového zreťazenia v horizontálnej aj vertikál-
nej rovine (tab. 2).

Natočenie meridiánov v štyroch usporiadaniach 
podľa Fu-Shi, Wen, S1 a F2 predstavuje tab. 1.

Tab. 1 Postupnosť meridiánov horizontálnej 
roviny (pakua univerzal), kruhové 
usporiadanie v smere hodinových 
ručičiek od a po h podľa Fu-
shi1 Wen2 S13 a S24 a vertikálna os 
meridiánov a elementov CO (Oheň), 
VU (Voda), HE (Drevo), VE (Zem) 
a IC(Kov).

Horizontálna rovina
IT1h VF2h LP1a PU2a VF1b RE2b CO Oheň
RE4h VU3h PE4a TC3a VU4b IT3b VU Voda
PU1g TC2g VU1c IT2c HE Drevo
LP4g PE3g VF4c RE3c VE Zem
TC1f PE2f RE1e VU2e PE1d LP2d IC Kov
PU4f LP3f IT4e VF3e TC4d PU3d

Legenda:  Rotácia osi VU – PU v horizontálnej 
rovine. PU2a – VU2e – vertikálna os, 
VU3h – PU3d, VU4b – PU4f diagonál-
na os, PU1g – VU1c – horizontálna os, 
usporiadanie v oktagrame od a po h.

Tab. 2 Časopriestor v horizontálnej 
a vertikálnej rovine pyramídového 
modelu

Horizontálna rovina Vertikálna rovina

Čas3h Priestor2a Čas4b Čas/Priestor

Priestor1g Čas1c

Priestor4f Čas2e Priestor3d

Legenda:  horizontálna rovina Fu-Shi1 – hori-
zontálna os časopriestoru, Wen2  – 
vertikálna os časopriestoru, S13, 
S24  – diagonálne osi časopriestoru, 

vertikálna rovina – na rozhraní ⅔ sa 
nachádza časopriestor, usporiadanie 
v  oktagrame v  smere hodinových 
ručičiek od a po h.

a b b c d a

d c a d c b

Obr. 1 Rotácia yinových zreťazení a – b – 
c – d a fázový posun proti a v smere 
hodinových ručiciek.

Rotácia yinových zreťazení v  horizontálnej ro-
vine je rotáciou meridiánov proti smeru, v sme-
re hodinových ručičiek a posun o jednu pozíciu 
(z 4176 na 1764, atď. (obr. 1)).

Rotácia yangových zreťazení v horizontálnej ro-
vine je rotáciou meridiánov a predstavuje systém 
kríženia.

a b b d c a

d c c a b d

Legenda:  Poradie pakua FU-SHI1a…h, Wen2a…h, 
S13a…h, S24a…h.

Meridiány horizontálnej roviny v poradí od a po 
h a vertikálnej osi CO, VU, HE, VE a IC:

 – modré pole – yin zreťazenie,
 – červené pole – yang zreťazenie.

Tab. 3 Postupnosť meridiánov horizontálna 
rovina (pakua univerzal) podľa 
Fu-shi, Wen, S1, S2 a vertikálna os 
meridiánov CO, VU, HE, VE a IC, 
vertikálna a horizontálne os.

3 8 4 1 8 2
2 5 6 7 5 3
1 7 5 3
4 6 8 2
7 6 2 5 6 4
1 4 3 8 7 1
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Poradie oktagramu FU-SHI, Wen, S1, S2:
1 = meridián pľúc (PU),
2 = meridián obličiek (RE),
3 = meridián tenkého čreva (IT),
4 = meridián sleziny pankreasu (LP),
5 = meridián močového mechúra (VU),
6 = meridián perikardu (PE),
7 = meridián trojitého ohrievača (TC),
8 = meridián žlčníka (VF)

Meridiány horizontálnej roviny v  kruhovom 
usporiadaní v poradí od a po h a vertikálnej osi 
od CO, VU, HE, VE a IC:

 – vertikálna os 
 – horizontálna os 

Tab. 4 Rotácie meridiánov vertikálnej osi
M. Fu-Shi WEN S1 S2

CO VF – TC VF – LP VF – TC VF – LP

VU VU – PU VU – PU VU – PU VU – PU

HE IT – PE IT – TC IT – LP IT – PE

VE PE ← IT PE ← RE PE ← RE PE ← IT

IC RE – LP RE – PE RE – PE RE – TC

Z  tabuľky  4 vyplýva, že  meridiány vertikálnej 
osi CO, VU, HE, VE a IC majú prepojenie na všet-
ky 4 osi horizontálnej roviny v priebehu jedného 
cyklu. To znamená, že v rámci celého rotačného 
cyklu sú navzájom kompletne prepojené yangové 
a yinové zreťazenia aj obe roviny pyramídového 
modelu – vertikálna aj horizontálna.

Každý z meridiánov horizontálnej roviny má inú 
a pre konkrétny meridián charakteristickú rotač-
nú krivku. Pri meridiánoch yinového zreťazenia 

sú to vždy rotácie doprava (yin), kde sú jednotlivé 
krivky meridiánov voči sebe len fázove posunuté 
(tab. 3). To poukazuje na vysokú stabilitu a po-
merne malú dynamiku systému, čo je typické pre 
yin charakteristiku.

Tab. 5 Yin zreťazenie meridiánov sleziny 
(LP), pľúc (PU), trojitého ohrievača 
(TC) a perikardu (PE) a fázový posun 
meridiánov v horizontálnej rovine.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

9

68

3

Meridián PE – yin zreťazenie

Yin rotácia

4 9 2
3 5 7
8 1 6

9

68

3

Meridián TC – yin zreťazenie

Yin rotácia

4 9 2
3 5 7
8 1 6

9

68

3

Meridián PU – yin zreťazenie

Yin rotácia

4 9 2
3 5 7
8 1 6

9

68

3

Meridián LP – yin zreťazenie

Yin rotácia

IT1h VF2h LP1a PU2a VF1b RE2b

RE4h VU3h PE4a TC3a VU4b IT3b

PU1g TC2g VU1c IT2c

LP4g PE3g VF4c RE3c

TC1f PE2f RE1e VU2e PE1d LP2d

PU4f LP3f IT4e VF3e TC4d PU3d

Legenda:  yin zreťazenie LP, PU, TC, PE a fázo-
vý posun meridiánov (LP1a – LP2d – 
LP3f – LP4g), (PU1g – PU2a – PU3d – 
PU4f), (TC1f – TC2g – TC3a – TC4d), 
(PE1d – PE2f – PE3g – PE4a)

Fázový posun LP1a – PU1g – TC1f – PE1d

modré pole – yin zreťazenie
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Tab. 6 Yang zreťazenie meridiánov: zrkadlový 
obraz močového mechúra (VU) 
a žlčníka (VF), obličky (RE) a tenkého 
čreva (IT) v horizontálnej rovine

IT1h VF2h LP1a PU2a VF1b RE2b

RE4h VU3h PE4a TC3a VU4b IT3b

PU1g TC2g VU1c IT2c

LP4g PE3g VF4c RE3c

TC1f PE2f RE1e VU2e PE1d LP2d

PU4f LP3f IT4e VF3e TC4d PU3d

Legenda:  yang zreťazenie zrkadlového obrazu 
meridiánov VU – VF a RE – IT a “zau-
zlenie“ meridiánov RE – IT v poradí:
VU1c – VU2e – VU3h – VU4b

VF1b – VF2h – VF3e – VF4c

RE1e – RE2b – RE3c – RE4h

IT1h – IT2c – IT3b – IT4e

červené pole – yang zreťazenie

Odlišné charakteristiky sme zaznamenli pri me-
ridiánoch yang zreťazenia. Tieto vytvárajú dva 
páry zrkadlových obrazov pričom meridiány VU 
a VF vytvárajú typické rotačné krivky yang aj yin, 
ale len v oktagrame na pozíciách yangového zre-
ťazenia (tab. 6, obr. 2 a 3).

4 9 2
3 5 7
8 1 6

4

1

7

2

Meridián VU – yang zreťazenie

Yin rotácia

Obr. 2 Meridián VU yang zreťazenie

4 9 2
3 5 7
8 1 6

4

1

7

2

Meridián VF – yang zreťazenie

Yang rotácia

Obr. 3 Meridián VF yang zreťazenie

Zrkadlový pár tvoria aj meridiány RE a IT, ale tie 
nevytvárajú hladkú rotačnú krivku, ale  slučku. 
Preto sme tieto rotácie nazvali kvázi yangová 
a kvázi yinová (tab. 6, obr. 4 a 5).

4 9 2
3 5 7
8 1 6

4

1

7

2

Meridián RE – yang zreťazenie

Kvázi yang 
rotácia

Obr. 4 Meridián RE yang zreťazenie

4 9 2
3 5 7
8 1 6

4

1

7

2

Meridián IT – yang zreťazenie

Kvázi yin rotácia

Obr. 5 Meridián IT yang zreťazenie

Rýchlosť a priestorové usporiadanie v súčasnosti 
nie je možné popísať bez ďalších štúdií. Uvádza-
né usporiadanie kriviek meridiánov yang zreťa-
zenia vykazuje vysokú dynamiku (na rozdiel od 
yin zreťazenia), ale aj nestabilitu, čo  je typickou 
charakteristikou Yang.
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Triplety jednotlivých meridiánov horizontálnej 
roviny sú uvedené v tabuľke 7.

Tab. 7 Triplety meridiánov v horizontálnej 
rovine

Yang zreťazenie Yin zreťazenie
VF RE IT PE LP PU
RE IT VU LP PU TC
IT VU VF PU TC PE

VU VF RE TC PE LP

Tab. 8 Interakcie meridiánov vertikálnej osi

11 13 16 17 19 21 23 01 03 06 07 09 11

CO 4× [0] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP
VU 2× [0] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP
HE 7× [2] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP
VE 6× [2] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP
IC 6× [1] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP

2× 2× 1×! 2× 3× 3× 1× 2× 1×! 3× 2× 3×

 Základný pár Pomocný meridián Vedľajší meridián Vertikálna aj horizontálna!

TC 3× [3] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP
LP 3× [3] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP
PU 1 [0] CO IT VU RE PE TC VF HE PU IC VE LP

2× 2× 1×! 2× 0× 2× 2× 2× 1×! 2× 0× 2×

CO (VF, TC, LP)

HE (IT, PE, TC, LP) VE (PE, IT, RE) IC (RE, LP, PE, TC)

VU (VU, PU)

Obr. 6 Možné vertikálne priestorové variácie
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Meridiány horizontálnej roviny sú základné me-
ridiány, ktoré vzájomne interagujú, pričom tieto 
interakcie sú variabilné. Meridiány vertikálnej ro-
viny nemajú vlastné rotačné charakteristiky a de-
terminujú ich vzťahy s meridiánmi horizontálnej 
roviny cez spárované meridiány podľa cirkadián-
neho rytmu (tab. 3). Môžeme ich charakterizovať 
ako meridiány vyššieho rádu, ktoré zabezpečujú 
variabilné interakcie s  horizontálnou rovinou. 
Ovplyvňujú predovšetkým komplexnejšie funk-
cie a  vertikalizáciu organizmu, teda jeho vývoj. 
To platí v  rovine somatickej, psychoregulatívnej 
aj energoinformačnej. Poruchu meridiánov ver-
tikálnej roviny – ak je súčasne aj porucha s nimi 
spárovaného meridiánu horizontálnej roviny  – 
treba považovať za komplexnejšiu a  závažnejšiu 
poruchu ako jednoduchú izolovanú poruchu 
meridiánu horizontálnej roviny. Aj  napriek do-
terajšej empirickej skúsenosti toto zatiaľ prezen-
tujeme ako teorému vyplývajúcu z usporiadania 
pyramídového modelu.

Diskusia
V dostupnej literatúre sme nenašli žiadnu zmien-
ku o pyramídovom modeli akupunktúry s výnim-
kou publikácií autorov tejto štúdie.[4,  5,  6]. Nie  sú 
teda k dispozícii ani iné údaje o základných me-
ridiánoch či meridiánoch vyššieho rádu podľa 
pyramídového modelu. Pyramídový model nie 
je možné skonštruovať bez oktagramov S1 a S2, 
t. j. len  na základe všeobecne známych oktagra-
mov podľa Wena a  Fu-Shi.[1] Doterajšie modely 
akupunktúrneho systému, najmä usporiadanie 
pentagramu (teória Wu-Sin), je príliš všeobecné. 
Nevyjadruje celú dynamiku vzťahov a usporiada-
ní akupunktúrneho systému. Pyramídový model 
v žiadnom prípade nevyvracia toto usporiadanie, 
ale  ho podstatným spôsobom rozširuje a  kom-
pletizuje. Nevyvracia ani iné pravidlá (napr. pol-
noc – poludnie, cirkadiánny rytmus, usporiada-
nie oktagramov podľa Wena, Fu-shi, atď.) doteraz 

všeobecne akceptované, len  ich zjednocuje do 
jedného modelu a otvára priestor pre ďalšie kom-
plexné štúdium akupunktúrneho systému.

Veľkým problémom teórie Wu-sin sú pojmy Yang 
a  Yin. Doterajšie pokusy o  analógie týchto poj-
mov (napr. sympatikus a parasympatikus, mužský 
a ženský princíp a pod.) nevystihujú ich podstatu 
a zmysel. Tým sú pre iné vedné odbory prakticky 
neakceptovateľné, hoci pre vyjadrenie určitého 
princípu či stavu sú pre akupunktúru kľúčové. 
Grafické vyjadrenie vzťahov vo vnútri pyramído-
vého modelu (v horizontálnej rovine) zobrazuje 
podstatu pojmov Yang a Yin. Potvrdzuje ich zák-
ladné charakteristiky dynamického a stabilizujú-
ceho stavu ako aj ich základnú odlišnosť na jednej 
strane a vzájomnú prepojenosť a neoddeliteľnosť 
na strane druhej. Grafické vyjadrenie dynamiky 
jednotlivých meridiánov sme pracovne nazvali 
“rotácie“, resp. “rotačné kroky“. V  tomto zmysle 
sú Yang a Yin charakteristiky determinované ro-
táciou. Meridiány yin zreťazenia[8] sú ľavotočivé, 
navzájom sa líšia fázovým posunom na yinových 
pozíciách oktagramov. Meridiány yang zreťazenia 
vytvárajú dva ľavotočivé a dva pravotočivé páry 
na yangových pozíciách oktagramov. Rotáciu ok-
tagramov v poradí Fu-shi, Wen, S1 a S2 sme zvo-
lili ako pravotočivú. Analogické rozdiely by sme 
dosiahli aj v opačnej rotácii.

Pravotočivú rotáciu (v  smere hodinových ruči-
čiek) sme zvolili s ohľadom na zaužívaný geomet-
ricky zobrazovaný smer rotácie pri rešpektovaní 
časovej postupnosti jednotlivých usporiadaní 
(Fu-Shi –Wen – S1 – S2). Otvorenou ostáva otáz-
ka, či  systém nadobúda výhradne len tieto štyri 
stavy ako “superpozície“, alebo v  rámci plynulej 
rotácie nadobúda aj “vmedzerené“ stavy, tj. či  je 
pohyb systému skokový – “digitálny“ alebo ply-
nulý – “analógový“.
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Jeden cyklus (kompletná rotácia oktagramov) 
prepája vzájomne obe roviny pyramídového mo-
delu a  všetky meridiány. Je však potrebné ďal-
šie explicitne interdisciplinárne štúdium, keďže 
priestorové usporiadanie, rýchlosť rotácie prí-
padne ďalšie charakteristiky sú zatiaľ otvorené. 
Na druhej strane ale umožňujú matematické mo-
delovanie a  aj ďalšie (napr. fyzikálne) možnosti 
ich štúdia. Možno s istotou konštatovať, že stavy 
Yang a  Yin majú v  týchto intenciách svoju špe-
cifickú fyzikálnu charakteristiku. Yin  meridiány 
pritom vykazujú výrazne väčšiu priestorovú sta-
bilitu a harmóniu. Yang meridiány vykazujú vý-
raznú priestorovú variabilitu a dynamiku.

Výsledky našej štúdie potvrdzujú, že každý meri-
dián má inú charakteristiku a môže mať aj rôzne 
tripletové sekvencie v priestore. Otvorenou otáz-
kou pre ďalšie štúdium tejto problematiky sú štyri 
osi v horizontálnej rovine spájajúce vždy meridi-
án yang a yin zreťazenia navzájom.[8]

Princípy pyramídového modelu akupunktúrne-
ho systému presahujú rámec akupunktúrneho 
systému a  možno predpokladať ich širšiu uni-
verzálnu platnosť. Akupunktúra je len klinickou 
aplikáciou podstatne širších vzťahov a súvislostí.

Vplyv morfických polí[2] v dynamike týchto pro-
cesov je určite možné v  týchto intenciách oča-
kávať. Empiricky môžeme tiež potvrdiť klinické 
uplatnenie pyramídového modelu, toto sa však 
musí stať predmetom klinických štúdií, vrátane 
možností modelovania fyziologických a  patolo-
gických stavov.

Záver
Prezentovaná štúdia potvrdila, že  vo vnútri py-
ramídového modelu akupunktúrneho systému 
sú prepojené všetky horizontálne a  vertikálne 
vzťahy. Všetkých 5  meridiánov vertikálnej osi 
pyramídového modelu má počas jedného cyklu 

úplnej rotácie štyroch oktagramov v poradí Fu-
shi, Wen, S1, S2, prepojenie na všetky 4 základné 
osi (vertikálna, horizontálna a  dve diagonálne) 
horizontálnej roviny. Tým sú tiež počas jedného 
cyklu navzájom kompletne prepojené obe roviny 
pyramídového modelu  – vertikálna aj horizon-
tálna. Každý meridián má inú charakteristiku 
nielen funkčnú, ale aj fyzikálnu, vyjadrenú rotá-
ciami a môže mať tiež rôzne tripletové sekvencie 
v priestore. Yang meridiány vytvárajú dva zrkad-
lové páry ľavo a pravotočivých rotácií v yang pozí-
ciách oktagramu a vykazujú výraznú priestorovú 
variabilitu a dynamiku. Yin meridiány vykazujú 
výrazne väčšiu priestorovú stabilitu a  harmó-
niu. Pyramídový model nevyvracia jednoduchší 
a všeobecne akceptovaný model pentagramu ani 
iné pravidlá, len ho podstatným spôsobom roz-
širuje a kompletizuje. Zjednocuje ich do jedného 
modelu a  otvára priestor pre ďalšie komplexné 
štúdium akupunktúrneho systému.

MUDr. Gustáv Solár, PhD., 
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., Ing. Juraj Solár
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej 
medicíny G. Solára s. r. o.
Ivánska cesta 23, Bratislava
E-mail: klinika@akupunktura.sk
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Súhrn
V  tejto práci autor podáva 

klinické využitie navrhnutého modelu Teo Mo 
hexagramovej sekvencie v akupunktúre. Prepoje-
nie diagnostického a terapeutického modelu ob-
jektivizuje inštrumentálnym vyšetrením IDS-M. 
Zdôrazňuje potrebu zapojenia myšlienkovej 
aktivity so zacielením na spôsob interakcie me-
dzi elementmi a  na zmenu všetkých elementov 
v pentagrame.

V skupine 31 polymorbídnych pacientov 9 mu-
žov a  22  žien inštrumentálne vyšetrených pred 
liečbou a 7 dní po liečbe využíva v terapii l anti-
cký bod. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú opráv-
nenosť takejto terapie s 90 % úspešnosťou – zlep-
šením klinického stavu pacienta.

Kľúčové slová
Model Teo Mo hexagramovej sekvencie, aku-
punktúrna liečba

Úvod
Obsahom prvých dvoch častí témy bolo vysvetle-
nie filozofie podstaty tvorby hexagramových sek-
vencií a  objavenie možnosti použitia sekvencie 
v  samotnej akupunktúrnej praxi.[4, 5] Bol vysvet-
lený model, na základe ktorého je možné využiť 
tieto vzťahy aj v  súvislostiach s objektívnym in-
štrumentálnym vyšetrením. V tejto časti podáva-
me výsledky praktického použitia tohto modelu, 
čo môže byť inšpiráciou aj pre ďalší výskum pro-
cesov odohrávajúcich sa v organizme.

V procese uskutočňovania sa rôznych dejov do-
chádza ku zmene štruktúry hmoty, ku  zmene 
času, ku zmene formy v rôznych dimenziách. Do-
kladom toho by mala byť aj táto štúdia. Vychá-

dzame zo základného predpokladu, že elementy 
sú hierarchicky nadradené všetkým hmotným di-
menziám. Preto môžeme meniť štruktúru hmoty 
charakteristikami niektorého z elementov. Napr. 
čas mení štruktúru hmoty, alebo zmenou štruk-
túry hmoty môžeme meniť čas.

Súbor
Do tejto štúdie sme zahrnuli 31 polymorbídnych 
pacientov, z toho 22 žien 9 mužov, u ktorých sme 
vykonali 100 inštrumentálnych vyšetrení IDS-M 
(Impedance data system-M) a 100 vyšetrení TST 
DS-M (taktilný Solárov test data system M).

Metodika
Vychádza zo základného modelu Teo Mo hexag-
ramovej sekvencie, v ktorej je zohľadnené mate-
matické usporiadanie trigramov do hexagramov 
v  časovej postupnosti cirkadiánneho biorytmu 
antických bodov.[4] Pretože inštrumentálne me-
todiky vyšetrenia, ako sú IDS-M a neinštrumen-
tálne TST DS-M, majú v metodike zakompono-
vané možnosti vytvorenia hexagramového stavu 
na základe gradientov elektrickej kožnej vodivos-
ti alebo taktilnej citlivosti. Možno ich využiť na 
stanovenie aktuálneho dynamického stavu (aku-
punktúrnej diagnózy) u pacienta. Cieľom liečby 
je tieto gradienty minimalizovať a  vytvoriť pri-
bližne rovnovážny stav.

U pacientov sme vyšetrili aktuálny stav metodi-
kou IDS-M v režime bodov biorytmu (Rm bodov 
biorytmu), v  režime bodov komplexných meri-
diánov (Rm  KM) a  v  celkovom režime (RmC). 
Tak sme získali kvantitatívny obraz jednotlivých 
elementov (atraktorov) vo forme váhového diag-
ramu, na základe ktoré môžeme určiť kvalitatívne 
charakteristiky interakcií medzi elementmi: su-
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peralgoritmus generalizovaný, superalgoritmus 
párový, algoritmus kvantitatívny a  kvalitatívny, 
hyperkompozičný algorytmus čistý, turbulentný, 
dekompozičný algorytmus čistý aj turbulentný.[1, 

2] Taktilným vyšetrením TST DS-M, založeným 
na vyšetrení gradientov taktilnej citlivosti 7 mik-
rosystémov RTV (tvárový rotačný mikrosys-
tém), RYIN (rotačný mikrosystém jin), RYANG 
(rotačný mikrosystém jang), RMMdx (rotačný 
mikrosystém pravého prsníka), RMMsin (ro-
tačný mikrosystém ľavého prsníka), RCES (ro-
tačný mikrosystém komplexných meridiánov), 
RUTMT (rotačný univerzálny tendomuskulárny 
mikrosystém) získavame kvantitatívny obraz vo 
forme váhového grafu, do  ktorého je zahrnu-
tý aj výsledok elektrickej kožnej vodivosti pod-
ľa IDS-M. Na  základe celkového obrazu z  TST 
DS-M určujeme aktuálny stav organizmu for-
mou zobrazenia hexagramu. Hypotézu, metodi-
ku vyšetrenia energo-informačných zmien sme 
tiež popísali v minulých článkoch.[4, 7, 8] Gradien-
ty TST DS-M váhového grafu vytvárajú prienik 
v  Teo Mo hexagramovej časovej sekvencii anti-
ckých bodov, ktoré využívame v  liečbe.[4] Ako-
koľvek skôr za oveľa dôležitejšie považujeme 
určiť energo-informačný stav, interakcie medzi 
elementmi a  náš energo-informačný cieľ ako 
akupunktúrny  bod. Pretože liečba je realizova-
ná terapeutom a  nie akupunktúrnym bodom. 
Príslušný antický bod zodpovedajúci tomuto 
stavu ošetrujeme akupunktúrnou ihlou. Výsle-
dok ošetrenia kontrolujeme taktilným testom až 
do vyrovnania mikrosystémov. Po 7 dňoch sme 
zrealizovali opakované vyšetrenie IDS-M a TST 
DS-M. Na  základe dvoch inštrumentálnych vy-
šetrení v  rovnakom časovom odstupe môžeme 
určiť zmeny v kvantitatívnom obraze elementov 
alebo sledovať charakter interakcie, ktorá bola 
uplatnená v liečbe.

Definície pojmov
Vzťah kontroly, rodenia, proti kontroly, proti ro-
denia, superalgorytmus generalizovaný, superal-
gorytmus párový, hyperkompozičný algoritmus 
čistý, turbulentný, dekompozičný algoritmus čistý 
aj turbulentný boli zadefinované už v predošlých 
prácach.[1, 2] Nové typy vychádzajúce z  potrieb 
IDS-M ako sú kvantitatívna zmena, kvalitatívna 
zmena, algoritmus kvantitatívny a  kvalitatívny 
definujeme nasledovne:
1. Kvantitatívna zmena je zmena, ak jeden ale-

bo dva elementy nespĺňajú kvantitatívnu cha-
rakteristiku individuálneho rozmedzia normy. 
Porucha dynamiky je jangová alebo vytvára 
jangový gradient.

Obr. 1 Kvantitatívna zmena jedného elementu 
(OHEŇ), porucha dynamiky je jangová

Obr. 2 Kvantitatívna zmena 2 elementov (ZEM, 
KOV)
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2. Kvalitatívna zmena je zmena, ak dva elementy 
v pentagrame navzájom v kontrolnom vzťahu 
nespĺňajú kvantitatívnu charakteristiku indi-
viduálneho rozmedzia normy. Porucha dyna-
miky je vyjadrená v jinovom gradiente.

Obr. 3 Kvalitatívna zmena (OHEŇ a VODA)
3. Algoritmus kvantitatívny je označenie pre 

patologických proces troch po sebe nasledu-
júcich elementov v pentagrame, ak je porucha 
dynamiky jang ku jin 2 : 1

Obr. 4 Kvantitatívny algoritmus 
(Dekompozičný turbulentný DREVA)

4. Algoritmus kvalitatívny je označenie pre pa-
tologický proces dvoch po sebe nasledujúcich 
elementov v  pentagrame a  tretí element je 
v kontrolnom vzťahu k nim. Tento algorytmus 
vždy začína cez jangový vzťah elementov 
(vzťah zrodu) v  smere hodinových ručičiek. 
Porucha dynamiky je jang ku jin v  pome-
re 1 : 2.

Obr. 5 Kvalitatívny algoritmus 
(Hyperkompozičný turbulentný ZEME)

5. Rovnovážny stav vzniká vtedy, ak kvantitatív-
ne hodnoty všetkých elementov váhového gra-
fu sú v pásme rozmedzia individuálnej normy. 
Takýto stav sa v  klinickej praxi dosiahneme 
len zriedkakedy. Je to preto, že fyzikálny stav 
človeka je dynamický a neustále sa mení. Me-
ranie elektrickej kožnej vodivosti je vyjadrenie 
len aktuálneho stavu v čase.

Obr. 6 Rovnovážny stav všetkých elementov 
(kvantitatívny stav každého elementu je 
v rozmedzí individuálnej normy-šírka 
zelenej kružnice)

6. Kontrolný vzťah medzi všetkými elementmi 
je cieľ každej terapie za účelom kvantitatívnej 
zmeny všetkých elementov váhového grafu 
IDS-M. Preto definujeme:
Kontrolný vzťah  III.  úrovne je charakteris-
tika, ktorá sa uplatňuje v  hodnotení terapie 
za účelom ovplyvnenia všetkých elementov 
v pentagrame. Znamená, že po terapii určitou 
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charakteristikou elementu dochádza k  pred-
pokladanej zmene aspoň 3 elementov v pen-
tagrame.
Kontrolný vzťah  IV.  úrovne je charakteris-
tika, ktorá sa uplatňuje v  hodnotení terapie 
za účelom ovplyvnenia všetkých elementov 
v pentagrame. Znamená, že po terapii určitou 
charakteristikou elementu dochádza k  pred-
pokladanej zmene aspoň 4 elementov v pen-
tagrame.

Cieľ práce
1. Potvrdiť oprávnenosť modelu Teo Mo hexag-

ramovej sekvencie.
2. Potvrdiť klinickú efektivitu podľa nového mo-

delu Teo Mo hexagramovej sekvencie.
3. Sledovať typy interakcií v IDS-M.

Výsledky

Celková hodnota, muž Celková hodnota, žena

Graf 1 Počet mužov a žien v súbore

Vekové rozloženie v skupine (počet)

21 – 30 21 – 30 21 – 30 21 – 30 21 – 30

Graf 2 Vekové rozloženie v skupine

 Počet 1
 Počet 2

112,5 113 %

90,0 90 %

67,5 68 %

45,0 45 %

22,5 23 %

0,0 0 %
TST vyrovnaný, 

89 %
TST čiastočne 

vyrovnaný, 3 %
TST nevyrovnaný, 

8 %

Graf 3 Účinnosť terapie
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Počet, superalgorytmus generalizovaný

Počet, superalgoritmus párový

Počet, DKT

Počet, DKČ

Počet, HKT

Počet, HKČ

Počet, kvalitatívny algoritmus

Počet, kvantitatívny algoritmus

Počet, kvalitatívna zmena

Graf 4 Typy energo-informačných zmien v IDS-M (Impedance data system-M) v Rm KM (režim 
komplexných meridiánov)

Diskusia
Doposiaľ pri využití ovplyvnenia akupunktúr-
neho bodu rôznou formou fyzikálneho vplyvu 
sme predpokladali, že  antické body vlastnia len 
tie charakteristiky elementov, ktoré im boli ur-
čené v  minulosti. Napr. PU  5  vlastní charakte-
ristiku elementu KOVU, VODY. Už  v  kórejskej 
akupunktúre podľa Sa Ama je zmienka o  tom, 
že akupunktúrne body nadobúdajú viac elemen-
tových charakteristík.[3] Iní autori uprednostňujú 
liečbu s cieľom využiť morfologickú charakteris-
tiku akupunktúrneho bodu[6] na odstránenie cho-
robnej jednotky. My  predpokladáme, že  každý 
antický bod má všetkých 5 elementových charak-
teristík, ktoré môžeme využiť v liečbe za účelom 
ovplyvnenia charakteru interakcie a kvantitatív-
nej hodnoty všetkých 5 elementov. Táto vlastnosť 
vyplýva zo súvislostí antických bodov s charakte-
ristikami elementov, s charakteristikami hlavných 
aj komplexných meridiánov, s charakteristikami 
potencie meridiánov vyjadrených trigramom. 
Nálezy, ktoré sa prejavujú v obraze RmKM typu 
párového a  generalizovaného superalgoritmov 
považujeme za závažné a ich úpravu za úspešný 
proces liečby. Koreluje s klinickým zlepšením.

Záver
Táto štúdia je potvrdením správnosti terapie 
jedným akupunktúrnym bodom, vychádzajú-
ca z  modelu Teo Mo hexagramovej sekvencie. 
Uplatnenie modelu v  súbore predstavuje 89  % 
úspešnosť úpravy taktilného testu, čo koreluje aj 
s klinickým zlepšením stavu pacientov.

MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.
AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy
Pod vinohradmi 14 A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
E-mail: tmochnac.akupunktura@gmail.com
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Experimentálne a klinické princípy 
koncepcie regeneratívnej medicíny 
Alloplant
Prof. MUDr. Ernst Rifgatovič Muldašev, DrSc., 
MUDr. Radik Fayazovič Galiachmetov, CSc.

Súhrn
Cieľom práce je porovnávacia analýza výsledkov 
liečby chemickej popáleniny rohovky v  experi-
mente. Za týmto účelom boli vykonané tri série 
experimentov. Kontrolnému súbor bola spôsobe-
ná štandardná chemická popálenina bez násled-
nej liečby. Prvému experimentálnemu súboru 
sa na popáleniny perilimbálne aplikoval disper-
govaný biomateriál Alloplant (DBA). Druhému 
experimentálnemu súboru sa na popáleniny apli-
koval DBA do paraorbitálnych akupunktúrnych 
bodov. Pritom sa preukázalo, že tak lokálna (pe-
rilimbálna), ako aj akupunktúrna aplikácia DBA 
aktivizuje procesy reparatívnej regenerácie v epi-
teli a strome rohovky.

Kľúčové slová
Dispergovaný biomateriál Alloplant, popálenina 
rohovky, regenerácia.

Úvod
Pri liečbe urgentných poškodení rohovky sa po-
užívajú najrozmanitejšie druhy biologických ma-
teriálov. Tieto technológie boli aktívne rozpraco-
vané, počnúc prácami akademika  V. P. Filatova 
v Odeskom vedecko-výskumnom ústave očných 
chorôb.

Cieľom tejto práce je porovnanie morfogenetic-
kých účinkov dvoch metód injekčnej aplikácie 
biomateriálu Alloplant – lokálnej (perilimbálnej) 
a akupunktúrnej.

Materiál a metódy.
Experimentálna časť práce bola vykonaná vo 
Všeruskom centre očnej a  plastickej chirurgie 
Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie. Pa-
tofyziologické experimenty boli vykonané na 
49  sivých králikoch s  priemernou hmotnosťou 
2 – 2,5 kg. Experimenty prebehli v súlade s plat-
nými medzinárodnými požiadavkami.

Keďže sme plánovali imunologický výskum 
a  štúdium imunologického reťazca patogenézy 
chemickej popáleniny rohovky, boli vybraté vý-
lučne jedince mužského pohlavia, u ktorých nie 
sú prítomné cyklické hormonálne zmeny, cha-
rakteristické pre samice.

Chemická popálenina s priemerom 6 mm v stre-
de rohovky bola spôsobená 2,5 % roztokom hy-
droxidu sodného s  30-sekundovou expozíciou 
podľa štandardnej metodiky (Babuškin  A. E., 
Chafizov  G. G., 1996). Po  poškodení rohovky 
boli zvieratá rozdelené na tri skupiny. Kontrolnú 
skupinu (n = 7) tvorili zvieratá, s ktorými sa po 
popálení rohovky nevykonávali viac žiadne úko-
ny. V  experimentálnej skupine  1 (n  = 10), bola 
zvieratám po spôsobení popáleniny aplikovaná 
subkonjuktiválna perilimbálna injekcia suspen-
zie 1  ml dispergovaného alogénneho biomate-
riálu Alloplant (DAB), vyrobeného tkanivovou 
bankou Všeruského centra očnej a  plastickej 
chirurgie. Transplantát pozostáva z takých kom-
ponentov extracelulárneho matrixu spojivového 
tkaniva, ako  je kolagén (76,4  %), heparansulfát 
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(0,59  %), kyselina hyalurónová (2,42  %), chon-
droitín sulfát (0,44 %), iné bielkoviny (10,35 %), 
voda (9,8 %).

Jedna ampulka obsahovala 200  mg  DAB. Uve-
dené množstvo sa riedilo 5  ml fyziologického 
roztoku. V  experimentálnej skupine  2 (n  =  10) 
sa u zvierat identifikovali paraorbitálne projekč-
né zóny, do ktorých sa injektovalo po 0,5 ml roz-
toku DBA.

Pre  účely analýzy akupunktúrneho účinku 
dispergovaného alogénneho biomateriálu na pro-
cesy regenerácie sme preskúmali reaktívne zme-
ny v lokálnych projekčných zónach. U 22 zvierat 
bola vykonaná porovnávacia analýza bunkových 
a cievnych reakcií pri aplikácii DBA do projekč-
ných zón (n = 11) a pri akupunktúrnej aplikácii 
(n = 11).

Pokusy na všetkých zvieratách sa skončili na 3., 
7., 14. a  30  deň. Pre  účely histologického skú-
mania sa odoberala rohovka s okolitou sklérou, 
ako aj s kožou a subdermálnym tkanivom v ob-
lasti aplikácie DBA.

Pri  histologickom skúmaní bolo použité farbe-
nie hematoxylínom a eozínom, ako aj Malloryho 
a Van Giesonovým farbením.

Resorpcia materiálov bola skúmaná metódou 
kvantitatívneho vyhodnotenia koeficientu ani-
zotropie (KA) kolagénových štruktúr pomocou 
polarizačnej mikroskopie nezafarbených histo-
logických rezov mikroskopom  Min.  8 s  digitál-
nym foto nadstavcom Nikon Coolpix  4500 so 
skríženými filtrami. Získané informácie o optic-
ky aktívnych objektoch sa analyzovali pomocou 
špecializovaného programu Biovision 3.0. Získa-
né údaje boli prevedené do programu Microsoft 
Office Excel  2003, vykonal sa výpočet pomeru 
sumárnej plochy opticky aktívnych objektov 
k  celkovej ploche zvoleného úseku a  súčasne sa 

odstránili odchýlky. Potom sa za účelom vyhoto-
venia príslušných grafov spracované údaje pre-
viedli so programu Statistica 5.5.

Pomocou imunohistologického výskumu boli 
zisťované expresie dvoch faktorov: transformu-
júceho rastového faktora (TGF β-1), ktorý je in-
duktorom fibrózy (Sporn,  M. B., Roberts,  A. B., 
1990) a  jadrového antigénu proliferujúcich bu-
niek (PCNA), umožňujúceho predpokladať pro-
liferatívnu aktivitu buniek (Yew, D. T. et al., 2000). 
Expresia TGF β-1 a PCNA bola stanovená na zá-
klade nepriamej imunoperoxidáznej metódy na 
sériových parafínových rezoch s  hrúbkou 5  μm 
s použitím príslušných monoklonálnych protilá-
tok (Santa Cruz Biotechnology Inc.).

Mitotický index, ako počet PCNA kladných bu-
niek na 100  epiteliocytov sa určoval v  bunkách 
epitelu rohovky. Výsledky sa vyhodnocovali po-
mocou funkcie „výpočet časti“ programu Biovi-
sion 3.0.
S cieľom skúmania dynamiky reaktívnych proce-
sov v kontrole a po aplikácii DBA na histologic-
kých preparátoch sa využíval výpočet sumárnej 
plochy priesvitu kapilár (SPPK) limbálnej oblasti 
pomocou morfometrickej metódy a  s  využitím 
programu Biovision 3.0 Professional a prístrojo-
vého komplexu, pozostávajúceho z výskumného 
mikroskopu МС-50, digitálneho fotoaparátu Ni-
kon CP4500 a osobného počítača.

Ukazovatele impedancie kože v  lokálnych pro-
jekčných zónach sa u všetkých skúmaných zvie-
rat (n = 49) určovali pomocou vysokovoltového 
impulzného generátora s  mikroprocesorovým 
riadením „AcuVision-04“ (Rusko). Prístroj vyrá-
ba vedecko-výrobný podnik Graviton (Moskva) 
na základe požiadaviek schválených technických 
podmienok, je zaregistrovaný v Ruskej federácii 
a zapísaný v registri lekárskych výrobkov (Osved-
čenie o  registrácii  č. 29/23010203/5270-03 zo 
dňa 20. mája 2003).
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Výsledky
Experimentálna chemická popálenina v  oblas-
ti priameho kontaktu s  detergentom vyvolala 
u  všetkých zvierat hrubé patologické zmeny  – 
deštrukciu epitelu, bazálnej membrány a  povr-
chových vrstiev vlastnej rohovky. Hĺbka poškode-
nia dosahovala 50 μm. Periférne od tejto oblasti 
vo vzdialenosti v priemere 200 μm boli tiež náj-
dené deštruktívne procesy, čo umožnilo označiť 
túto oblasť ako okrajovú zónu poškodenia.

Jedným zo základných prejavov poškodenia ro-
hovky je zníženie koeficientu anizotropie (KA), 
ktorého odchýlka od normy dosahovala v našich 
experimentoch na tretí deň 20 % (p < 0,01).

Boli zistené zmeny aj na hranici periférnej zóny 
poškodenia, vo vzdialenosti do 500 μm vo forme 
proliferácie keratoblastov, makrofágov, leukocy-
tov. Túto oblasť sme označili ako zónu reaktív-
nych zmien.

A  nakoniec v  periférnych častiach rohovky, 
na  svetlo optickej úrovni, neboli zaznamenané 
žiadne zmeny. Je potrebné zdôrazniť, že histoto-
pografické zóny pri popálenine rohovky, ktoré 
sme zistili, celkovo zodpovedajú údajom iných 
autorov, skúmajúcich poškodenie rohovky (Mak-
simov, I. B., 1990). V  súlade so získanými vý-
sledkami explicitnosť a dynamika reparatívnych 
procesov v uvedených zónach významne závisela 
od série experimentov. Zovšeobecnené kvantita-
tívne údaje sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Ukazovatele reparatívnej regenerácie rohovky pri lokálnej a reflexogénnej aplikácii DBA

Séria Kontrola Lokálna aplikácia Reflexogénna aplikácia
Termíny, dni 3 7 3 7 3 7
V porovnaní s počiatočným stavom s kontrolou s kontrolou

Ukazovatele expresie TGFβ-1, % (M ± m) n = 27
Počiatočný stav

2,57 ± 1,86
31,15 ± 1,86 40,3 ± 2,06 16,1 ± 2,13 2,27 ± 1,32 26,5 ± 1,45 4,74 ± 1,64

Miera spoľahlivosti p < 0,01 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,001 p > 0,05 p < 0,01
Ukazovatele mitotického indexu epitelu rohovky, % (M ± m) n = 27

Počiatočný stav
30,6 ± 3,09

8,8 ± 3,50 25,4 ± 5,30 16,8 ± 4,42 36,4 ± 4,27 12,4 ± 2,95 29,3 ± 5,25

Miera spoľahlivosti p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05
Ukazovatele koeficienta anizotropie, % (M ± m) n = 27

Počiatočný stav
86,5 ± 5,34

16,7 ± 1,99 38,3 ± 4,08 46,5 ± 3,78 81,4 ± 2,85 38 ± 3,5 54,9 ± 3,41

Miera spoľahlivosti p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05
Ukazovatele sumárnej plochy priesvitu kapilár limby, µm² (M ± m) n = 27

Počiatočný stav
846 ± 161,1

1697 ± 130 2115 ± 102,9 2119 ± 161,1 2720 ± 110,2 1764 ± 113,6 2360 ± 104,5

Miera spoľahlivosti p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05

Diskusia
Zhoda dynamiky reparatívnej regenerácie ro-
hovky pri perilimbálnej aplikácii dispergovaného 
alogénneho biomateriálu a akupunktúrna metó-
da DBA ktorú sme použili v našich experimen-
toch, má  principiálny význam, pretože dosiah-

nutie pozitívnych výsledkov v oblasti regenerácie 
rohovky prostredníctvom pôsobenia na projekč-
né zóny je v porovnaní s operatívnym zásahom 
výhodnejšie, akým je v  podstate perilimbálna 
aplikácia DBA.
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Experimentálne modelovanie chemickej popále-
niny rohovky spôsobuje nekrózu tkaniva v kon-
taktnej zóne s  následným rozvojom zápalového 
procesu. Porušenie štruktúry samotnej rohovky 
sa prejavuje zjavným znížením koeficientu ani-
zotropie o 44% od počiatočného stavu na 7. deň. 
Normalizácia predného epitelu nastupuje na 
14. deň experimentu a proliferatívna aktivita epi-
teliocytov sa obnovuje na 7. deň.

Akupunktúrna aplikácia dispergovaného alo-
génneho biomateriálu optimalizuje mechanizmy 
reparatívnej regenerácie rohovky, o  čom svedčí 
normalizácia mitiotického indexu na 7. deň ex-
perimentu. V tých istých termínoch sa dosahuje 
aj norma expresie transformujúceho rastového 
faktora v samotnej rohovke, čím sa znižuje prav-
depodobnosť vývoja fibrózy v  zóne chemickej 
popáleniny. Koeficient anizotropie kolagenóvych 
vlákien na 7.  deň  experimentu dosahuje 63  % 
normy, čo  odzrkadľuje dynamiku regenerácie 
funkčne adekvátnych štruktúr.

Z  toho vyplýva, že  vykonaný experimentálny 
výskum ukázal, že  rovnako lokálna ako aj aku-
punktúrna aplikácia dispergovaného alogénneho 
biomateriálu je efektícnou metódou stimulácie 
reparatívnych procesov tak v strome, ako aj v epi-
teli rohovky (tab. 1).

Konkrétne, porovnávacia analýza výsledkov 
dvoch sérií experimentov ukázala, že  tak pe-
rilimbálna aplikácia  DBA, ako  aj jej účinok na 
projekčné zóny mobilizuje súbor cievnych a bun-
kových reakcií, ktoré sa prejavujú v polymorfnej 
infiltrácii s účasťou makrofágov a procesmi anti-
ogenézy s následnou resorpciou vláknitého mat-
rixu biomateriálu.

Výsledky nášho výskumu v oblasti aktivácie aku-
punktúrnych bodov pri aplikácii DBA sú publi-
kované v samostatných článkoch časopisu Aku-
punktúra a medicína (č. 1, č. 3, 2015).

Klinické skúšky prezentovanej technológie Al-
loplant plne potvrdili vysokú efektívnosť lokál-
nej aplikácie DBA a farmakopunktúry pri liečbe 
rôznych poškodení zrakového orgánu, degene-
ratívnych procesov periférnej nervovej sústavy 
(polyneuropátia rôznej etiológie), chorôb orgá-
nov ORL, sexuálnej patológie.

Metóda farmakopunktúry s  použitím biomate-
riálov Alloplant predemonštrovala pozitívne vý-
sledky aj pri liečbe celého radu demyelinzačných 
chorôb centrálnej nervovej sústavy, následkov 
úrazov, systémových poškodení spojivového tka-
niva a iných patologických stavov.

Záver
Žiaľ, nemáme možnosť vykonať porovnávaciu 
analýzu, lebo experimenty s akupunktúrnou apli-
káciou biomateriálu Alloplant sa robili len v na-
šom Centre. Rovnako nemáme k dispozícii údaje 
iných autorov týkajúce sa výsledkov klinickej far-
makopunktúry biomateriálom Alloplant v oftal-
mológii.

Získané klinické skúsenosti v  laboratóriu re-
flexoterapie nášho Centra umožnili sformulovať 
nasledujúce praktické odporúčania v oblasti vy-
užitia injekčných foriem biomateriálov Alloplant:

 – akupunktúrna a  lokálna aplikácia bioma-
teriálov Alloplant môže byť využitá na sti-
muláciu reparatívnej regenerácie rôznych 
anatomických štruktúr. Ukazovateľmi pre 
farmakopunktúru biomateriálom Alloplant 
môžu byť poškodenia periférnej nervovej sú-
stavy, vrátane porúch nervovosvalového pre-
nosu, rôznych patológií zmyslových orgánov.

 – injekčná forma biomateriálov Alloplant dlho-
dobo podporuje lokálne cievne a bunkové re-
akcie, môže sa použiť v schéme farmakopunk-
túrnej terapie s ohľadom na predĺžený účinok 
a následnú úplnú resorpciu bez prejavov fib-
rózy.
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Výsledky získané pri experimente sa realizujú 
v klinickej praxi Všeruského centra očnej a plas-
tickej chirurgie a  celého radu kliník tradičnej 
medicíny a  rehabilitácie. Na  tento výskum teda 
možno nazerať ako na komplexnú experimentál-
nu a  klinickú prácu, ktorá odhaľuje zákonitosti 
morfofunkčných zmien pri transplantácii disper-
govaných foriem biomateriálov. Je potrebné tiež 
poukázať na to, že táto metodika farmakopunk-
túry sa aplikuje aj ako samostatná metóda liečby 
nezávisle na chirurgických zákrokoch. V  súčas-
nosti výskum pokračuje v  rámci predkladanej 
komplexnej témy vo viacerých centrách, s účas-
ťou špecialistov z Všeruského centra očnej a plas-
tickej chirurgie.

Výsledky nášho výskumu v  oblasti aktivizácie 
akupunktúrnych bodov pri aplikácii DBA sú 
publikované v  samostatných článkoch časopisu 
Akupunktúra a naturálna medicína.
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Originálny článok v ruštine:

Экспериментальные и клинические основы концепции 
регенеративной медицины Аллоплант
Проф. Ернст Рифгатович Мулдашев, доктор медицинских наук, 
Радик Фаязович Галиачметов, доктор медицинских наук

Аннотация
Целью работы является сравнительный ана-
лиз результатов лечения химического ожога 
роговицы в эксперименте. Для этого выполне-
ны три серии экспериментов. В контрольной 
серии наносился стандартный химический 
ожог роговицы без последующего лечения. 
В первой опытной серии на фоне ожога пери-
лимбально вводился диспергированный био-
материал Аллоплант (ДБА). Во второй опыт-
ной серии также после ожога ДБА вводился 
в  параорбитальные акупунктурные точки. 
При этом показано, что как локальное (пери-
лимбальное), так  и акупунктурное введение 
ДБА активирует процессы репаративной ре-
генерации в эпителии и строме роговицы.

Ключевые слова
Диспергированный биоматериал Аллоплант, 
ожог роговицы, регенерация.

Введение
Экспериментальная часть работы прово-
дилась во «Всероссийском центре глазной 
и пластической хирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
При  лечении ургентных поражений рогови-
цы используются самые различные виды био-
логических материалов. Данные технологии 
активно разрабатывались начиная с  трудов 
академика  В. П. Филатова в  Одесском науч-
но-исследовательском институте глазных бо-
лезней.

Цель настоящей работы: сравнить мор-
фо-генетическое действие двух методов 
инъекционного введения биоматериала ал-
лоплант  — локального (перилимбального) 
и акупунктурного.

Материалы и методы исследования
Патофизиологические опыты проведены на 
49  серых кроликах средним весом  2–2,5  кг. 
Эксперименты были проведены в  соответ-
ствии с  действующими международными 
требованиями.
Поскольку планировалось проведение имму-
нологических исследований и изучение имму-
нологического звена патогенеза химического 
ожога роговицы, выбирались исключительно 
особи мужского пола, у которых отсутствуют 
циклические гормональные изменения, ха-
рактерные для самок.

Химический ожог диаметром 6  мм в  центре 
роговицы вызывали  2,5% раствором едкого 
натра 30-секундной экспозицией по стандарт-
ной методике (Бабушкин  А. Э., Хафизов  Г. Г., 
1996). После нанесения травмы животные 
были разделены на 3  группы. Контрольную 
группу (n = 7) составили животные, которым 
после нанесения ожога каких-либо других 
воздействий больше не проводили. В  экспе-
риментальной группе 1 (n = 10), после нанесе-
ния ожога животным производили субконъ-
юнктивальную перилимбальную инъекцию 
суспензии 1  мл диспергированного аллоген-
ного биоматериала (ДБА), произведенного 
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тканевым банком Всероссийского центра 
глазной и пластической хирургии. В составе 
трансплантата присутствуют такие компо-
ненты внеклеточного матрикса соединитель-
ной ткани как коллаген (76,4 %), гепарансуль-
фат (0,59  %), гиауроновая кислота (2,42  %), 
хондроитинсульфат (0,44  %), прочие белки 
(10,35 %), вода (9,8 %).

Навеска в одном флаконе составляла 200 мг. 
Указанное количество разбавляли 5 мл физи-
ологического раствора. В экспериментальной 
группе 2 (n = 10) у животных идентифициро-
вали параорбитальные зоны проекции, в ко-
торые инъецировали по 0,5 мл раствора ДБА.
Для  исследования особенностей акупун-
ктурного воздействия аллогенного диспер-
гированного биоматериала на процессы ре-
генерации роговицы нами были изучены 
реактивные изменения в локальных рефлек-
согенных зонах. У 22 животных был проведен 
сравнительный анализ клеточных и сосуди-
стых реакций при введении ДБА в зоны про-
екции (n = 11) и при акупунктурном воздей-
ствии (n = 11).

Всех животных выводили из опыта на 3, 7, 14, 
30-е сутки. Для гистологического исследова-
ния забирали роговицу с прилежащей частью 
склеры, а также кожу и субдермальные ткани 
в области введения ДБА.

Гистологические исследования проводили 
с  использованием окраски гематоксилином 
и эозином, а  также по методам Маллори и 
Ван-Гизона.

Резорбцию биоматериала изучали мето-
дом количественной оценки коэффициента 
анизотропии (КА) коллагеновых структур 
с  помощью поляризационной микроскопии 
неокрашенных гистологических срезов ми-
кроскопом Мин. 8 с цифровой фотонасадкой 

Nicon Coolpix  4500 при скрещенных филь-
трах. Полученная информация об оптиче-
ски активных объектах анализировалась 
с помощью специализированной программы 
Biovision  3.0. Полученные данные переводи-
лись в программу Microsoft Office Excel 2003, 
где производился расчёт отношения суммар-
ной площади оптически активных объектов 
к общей площади выбранного участка, а так-
же устранялись погрешности. Затем обрабо-
танные данные переводились в  программу 
Statistica  5.5. для  построения соответствую-
щих графиков.

С  помощью иммуногистохимических ис-
следований выявляли экспрессию двух фак-
торов: трансформирующего фактора роста 
(TGF  β-1), который является индуктором 
фиброза (Sporn, M. B., Roberts, A. B., 1990) 
и ядерного антигена пролиферирующих кле-
ток (PCNA), позволяющего судить о  проли-
феративной активности клеток (Yew, D. T. 
et  al., 2000). Экспрессию TGF β-1  и PCNA 
определяли непрямым иммунопероксидаз-
ным методом на серийных парафиновых сре-
зах толщиной 5 мкм с использованием соот-
ветствующих моноклональных антител (Santa 
Cruz Biotechnology Inc.).

Митотический индекс, как  количество 
PCNA-положительных клеток на 100  эпите-
лиоцитов, определяли в клетках эпителия ро-
говицы. Оценка результатов производилась 
с  помощью функции «подсчет части» про-
граммы Biovision 3.0.

Для изучения динамики реактивных процес-
сов в контроле и после введения ДБА на гисто-
логических препаратах производили подсчет 
суммарной площади просвета капилляров 
(СППК) лимбальной области морфометри-
ческим методом с  использованием програм-
мы Biovision  3.0 Professional и аппаратного 
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комплекса, включающего исследовательский 
микроскоп МС-50, цифровой фотоаппарат 
Nikon CP 4500 и персональный компьютер.

Показатели кожного импеданса в локальных 
рефлексогенных зонах определяли у  всех 
исследованных животных (n  =  49) с  помо-
щью высоковольтного импульсного гене-
ратора с  микропроцессорным управлением 
«AcuVision-04» (Россия). Прибор произво-
дится научно-производственным предпри-
ятием «Гравитон» (Москва) по  требованиям 
утвержденных технических условий, зареги-
стрирован в Российской Федерации и внесен 
в  реестр медицинских изделий (Регистраци-
онное удостоверение № 29/23010203/5270-03 
от 20 мая 2003 года.

Результаты
Экспериментальный химический ожог в зоне 
непосредственного контакта с  детергентом 
у  всех животных вызывал грубые патологи-
ческие изменения  — деструкцию эпителия, 
базальной мембраны и поверхностных слоев 
собственного вещества роговицы. Глубина 
поражения достигала 50 мкм. По периферии 
от этой области на расстоянии, составляю-
щем в  среднем 200  мкм, также обнаружива-

лись деструктивные процессы, что позволило 
нам определить эту область как краевую зону 
повреждения.

Одним из основных проявлений поврежде-
ния роговицы является снижение коэффи-
циента анизотропии (КА), падение которого 
в  наших экспериментах достигало 20  % от 
нормы на 3-и сутки (p < 0,01).

На  границе с  краевой зоной повреждения, 
на расстоянии до 500 мкм также были выяв-
лены изменения в виде пролиферации кера-
тобластов, макрофагов, лейкоцитов. Эту  об-
ласть мы обозначили как зону реактивных 
изменений.

И, наконец, в периферических участках рого-
вицы на светооптическом уровне изменений 
не обнаружено. Следует отметить, что  об-
наруженные нами гистотопографические 
зоны при ожоговой травме роговицы в  це-
лом соответствуют данным других авторов, 
изучавших экспериментальное повреждение 
роговицы (Максимов, И. Б., 1990). Соглас-
но полученным результатам выраженность 
и динамика репаративных процессов в  ука-
занных зонах существенно зависела от серии 
экспериментов, обобщенные количественные 
данные представлены в табл. 1.

Табл. 1 Показатели репаративной регенерации роговицы при локальном и рефлексогенном 
введении дба

Серия Контроль Локальное введение Рефлексогенное 
воздействие

Сроки, сутки 3 7 3 7 3 7
В сравнении с исходным состоянием с контролем с контролем

Показатели экспрессии  TGFβ-1, % (M ± m) n = 27
Исходное состояние

2,57 ± 1,86
31,15 ± 1,86 40,3 ± 2,06 16,1 ± 2,13 2,27 ± 1,32 26,5 ± 1,45 4,74 ± 1,64

Уровень доверия p < 0,01 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,001 p > 0,05 p < 0,01
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Серия Контроль Локальное введение Рефлексогенное 
воздействие

Сроки, сутки 3 7 3 7 3 7
В сравнении с исходным состоянием с контролем с контролем

Показатели митотического индекса эпителия роговицы, % (M ± m) n = 27
Исходное состояние

30,6 ± 3,09
8,8 ± 3,50 25,4 ± 5,30 16,8 ± 4,42 36,4 ± 4,27 12,4 ± 2,95 29,3 ± 5,25

Уровень доверия p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05
Показатели коэффициента анизотропии, % (M ± m) n = 27

Исходное состояние
86,5 ± 5,34

16,7 ± 1,99 38,3 ± 4,08 46,5 ± 3,78 81,4 ± 2,85 38 ± 3,5 54,9 ± 3,41

Уровень доверия p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p < 0,05
Показатели суммарной площади просвета капилляров лимба, мкм² (M ± m) n = 27

Исходное состояние
846 ± 161,1

1697 ± 130 2115 ± 102,9 2119 ± 161,1 2720 ± 110,2 1764 ± 113,6 2360 ± 104,5

Уровень доверия p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05

Дискуссия
Обнаруженное в наших экспериментах сход-
ство динамики репаративной регенерации 
роговицы при перилимбальном введении 
диспергированного аллогенного биомате-
риала и воздействие ДБА акупунктурнным 
путем имеет принципиальное значение, по-
скольку достижение позитивных результатов 
по регенерации роговицы путем воздействия 
на зоны проекции является более предпочти-
тельным по сравнению с  оперативным вме-
шательством, каковым, по сути, является пе-
рилимбальное введение ДБА.

Экспериментальное моделирование хими-
ческого ожога роговицы приводит к  некро-
зу тканей в контактной зоне с последующим 
развитием воспалительных процессов. На-
рушение структуры собственного вещества 
роговицы проявляется достоверным сниже-
нием коэффициента анизотропии до 44 % от 
исходного уровня на 7-е сутки. Нормализа-
ция переднего эпителия происходит на 14-е 
сутки эксперимента, а  пролиферативная ак-
тивность эпителиоцитов восстанавливается 
на 7-е сутки.

Акупунктурное воздействие диспергирован-
ным аллогенным биоматериалом оптимизи-
рует механизмы репаративной регенерации 
роговицы, о чем свидетельствует нормализа-
ция митотического индекса на 7-е сутки экс-
перимента. В эти же сроки достигает нормы 
экспрессия трансформирующего фактора ро-
ста в  собственном веществе роговицы, сни-
жая вероятность развития фиброза в зоне хи-
мического ожога. Коэффициент анизотропии 
коллагеновых волокон на 7-е сутки достигает 
63% от нормы, отражая динамику восстанов-
ления функционально адекватных структур.
Таким образом, проведенные эксперимен-
тальные исследования показали, что  и ло-
кальное, и  акупунктурное введение алло-
генного диспергированного биоматериала 
является эффективным методом стимуляции 
репаративных процессов как в строме, так и 
в эпителии роговицы (табл. 1).

В  частности, сравнительный анализ резуль-
татов двух серий экспериментов показал, 
что как перилимбальное введение ДБА, так и 
его воздействие на зоны проекции мобилизу-
ют комплекс сосудистых и клеточных реак-
ций, которые проявляются в  полиморфной 



Akupunktúra a naturálna medicína 5 – 6/2015 31

Klinika a výskum
Experimentálne a klinické princípy koncepcie regeneratívnej medicíny Alloplant

Prof. MUDr. Ernst Rifgatovič Muldašev, DrSc., MUDr. Radik Fayazovič Galiachmetov, CSc.

инфильтрации с участием макрофагов и про-
цессами ангиогенеза с последующей резорб-
цией волокнистого матрикса биоматериала.
Результаты наших исследований по актива-
ции акупунктурных точек при введении ДБА 
опубликованы в  отдельных статьях журна-
ла «Акупунктура и натуральная медицина» 
(№ 1, № 3, 2015).

Клинические испытания представляемой 
технологии Аллоплант полностью подтвер-
дили высокую эффективность локального 
введения ДБА и фармакопунктуры при ле-
чении различных поражений органа зрения, 
дегенеративных процессах периферической 
нервной системы (полинейропатии различ-
ной этиологии), заболеваниях ЛОР-органов, 
сексопатологии.
Метод фармакопунктуры с  использованием 
биоматериалов Аллоплант также продемон-
стрировал положительные результаты при 
лечении целого ряда демиелинизирующих 
заболеваний центральной нервной системы, 
последствий травм, системных поражениях 
соединительной ткани и других патологиче-
ских состояниях.

Заключение
К сожалению, мы не имеем возможности про-
вести сравнительный анализ, так  как экспе-
рименты по акупунктурному введению био-
материала Аллоплант проводились только 
в нашем Центре. В нашем распоряжении так-
же нет данных других авторов по результатам 
клинической фармакупунктуры биоматериа-
лом Аллоплант в офтальмологии.

Накопленный клинический опыт в  лабора-
тории рефлексотерапии нашего Центра по-
зволил сформулировать следующие прак-
тические рекомендации по использованию 
инъекционных форм биоматериалов Алло-
плант:

 – акупунктурное и локальное введение био-
материалов Аллоплант может быть ис-
пользовано для стимуляции репаративной 
регенерации различных анатомических 
структур. Показаниями для фармакопун-
ктуры биоматериалом Аллоплант могут 
являться поражения периферической 
нервной системы, в  том числе с  наруше-
ниями нервно-мышечной проводимости, 
разнообразная патология органов чувств.

 – инъекционная форма биоматериалов Ал-
лоплант, длительно поддерживая локаль-
ные сосудистые и клеточные реакции, 
может использоваться в  схеме фармако-
пунктурной терапии с учетом их пролон-
гированного эффекта и последующей пол-
ной резорбции без явлений фиброза.

Полученные в  эксперименте результаты ре-
ализованы в  клинической практике Всерос-
сийского центра глазной и пластической хи-
рургии и целого ряда клиник традиционной 
медицины и реабилитации. Таким образом, 
настоящее исследование можно рассматри-
вать как комплексную экспериментальную и 
клиническую работу, раскрывающую зако-
номерности морфофункциональных измене-
ний при трансплантации диспергированных 
форм биоматериалов. Следует также отме-
тить, что данная методика фармакопунктуры 
применяется и как самостоятельный метод 
лечения независимо от хирургического вме-
шательства. В настоящее время продолжают-
ся многоцентровые исследования в  рамках 
представляемой комплексной темы с участи-
ем специалистов Всероссийского центра глаз-
ной и пластической хирургии.

Результаты наших исследований по актива-
ции акупунктурных точек при введении ДБА 
опубликованы в отдельных статьях журнала 
«Акупунктура и натуральная медицина».
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Hodnoty vnútroočného tlaku a akupunktúra – 
pilotná štúdia
MUDr. Magdaléna Miklósová

Súhrn
Autorka hodnotí účinok akupunktúrnej liečby 
na vnútroočný tlak (VOT) v súbore 40 pacientov 
80 očí bez akútneho očného ochorenia a glaukó-
mu, ktorí navštívili Prvú kliniku akupunktúry 
a  naturálnej medicíny G.  Solára  s. r. o v  obdo-
bí od októbra  2014 do septembra  2015 (1  deň 
v  každom mesiaci). Priemerná hodnota VOT 
pravého oka – PO (ľavého oka – ĽO) pred aku-
punktúrnym ošetrením bola  16,5  mmHg; sme-
rodajná odchýlka – SD 2,6 mmHg (16,3 mmHg; 
SD  3,3  mmHg) s  maximálnou hodnotou 
VOT  22,0  mmHg (22,0  mmHg) a  minimálnou 
hodnotou 9 mmHg (6 mmHg). Priemerná hod-
nota VOT PO (ĽO) po akupunktúrnom ošetre-
ní bola 15,1 mmHg; SD 1,9mmHg (14,0 mmHg; 
SD  2,7  mmHg) s  maximálnou hodnotou 
VOT  19,0  mmHg (21,0  mmHg) a  minimálnou 
hodnotou 14,0 mmHg (8 mmHg). V súbore bol 
pokles VOT pravého oka o  8,5  %, ľavého oka 
o 14 % a spolu o 11,4 %. K zníženiu VOT došlo 
v 52 prípadoch (65 %), k zvýšeniu v 9 prípadoch 
(11  %) a  v  prípade 19  očí (24  %) nebol zistený 
rozdiel pred a po akupunktúrnom ošetrení. Pilot-
ná štúdia preukázala, že akupunktúra štatisticky 
významne ovplyvňuje VOT (P < 0,01) a jej úči-
nok na VOT má regulatívny charakter.

Kľúčové slová
vnútroočný tlak, glaukóm, akupunktúra, naturál-
na medicína, energoinformačné procesy

Úvod
Fyziologický vnútroočný tlak (VOT) umožňuje 
správnu funkciu oka. Normálna hodnota VOT je 
štatistický rozsah VOT v populácii (nemusí platiť 
pre jednotlivca). Priemerný VOT stredoeurópskej 

populácie je 16 mmHg (11 – 21 mmHg).[3] Hranič-
ná hodnota VOT platná u dospelých (21 mmHg) 
je u detí špecifická. U malých detí existujú znač-
né rozdiely od normálnych hodnôt pri mera-
ní v  bdelom stave a  narkóze.[6] Priemerný VOT 
u detí je 8 – 13 mmHg – od narodenia sa postup-
ne zvyšuje o 1 mmHg každé 2 roky do 12 roku 
života.[3] Namerané hodnoty VOT ovplyvňuje:

 – diurnálna variácia VOT
 – fyziologická: 3  – 5  mmHg, VOT  má cirka-

diánny cyklus
 – hrúbka a zakrivenie rohovky, poloha pacienta
 – konsenzuálne kolísanie: max. rozdiel medzi 

VOT pravého a ľavého oka je 5 mmHg
 – kolísanie súvisí aj s činnosťou srdca, dýchací-

mi pohybmi.

Výšku VOT determinuje produkcia komorového 
moku, odtok trabekulárny a uveosklerálny a epis-
klerálny venózny tlak.

Zvýšený alebo nestabilný VOT je najvýznam-
nejší rizikový faktor glaukómového ochorenia. 
Glaukóm je multifaktoriálna chronická progre-
sívna neuropatia zrakového nervu súvisiaca s po-
škodením gangliových buniek sietnice, vedúca 
k zmenám terča zrakového nervu (TZN) a v zor-
nom poli.[3] Dôsledky vysokého VOT:

 – mechanický útlak axónov v oblasti lamina cri-
brosa TZN a následné poškodenie nervových 
vlákien s  narušením axoplazmatického toku 
(mechanická teória)

 – vyšší VOT môže znížiť krvné zásobovanie ale-
bo poškodzuje cievy útlakom, vznikajú mik-
roinfarkty (spojenie vaskulárnej a  mechanic-
kej teórie).[8]
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V  súčasnosti liečba glaukómu spočíva v  zníže-
ní  VOT, ale  je dôležité aj zvýšenie očného per-
fúzneho tlaku (sekundárna, nepriama neuropro-
tekcia), ako  aj priama neuroprotekcia. Terapia 
glaukómu môže byť:

 – konzervatívna:
farmakologická: antiglaukomatiká
nefarmakologická: prírodné antioxidanty, 
akupunktúra[4]

 – laserová  – iridotómia, iridoplastika, trabeku-
loplastika,cyklofotokoagulácia

 – chirurgická – filtrujúce (perforujúce a neper-
forujúce), drenážne a cyklodeštrukčné operá-
cie.

Akupunktúra je medicínsky odbor, študuje a po-
užíva energoinformačné procesy, ktoré sú univer-
zálne v celom vesmíre. Akupunktúra ako kľúčo-
vý odbor naturálnej medicíny, je  preventívnou, 
diagnostickou, terapeutickou a výskumnou apli-
káciou poznatkov tradície a modernej vedy v ak-
tívnych bodoch, meridiánoch a mikrosystémoch 
v prevencii a liečbe porúch a ochorení.[15]

Z hľadiska tradičnej akupunktúry oko (zmyslový 
orgán zraku) ako aj žlčník, šľachy, väzivo a nech-
ty patria k  orgánovému systému pečene, ktorý 
je priradený k  elementu DREVO.[1] Moderná 
akupunktúra element charakterizuje ako určitú, 
mnohoúrovňovú, univerzálnu energoinformač-
nú hladinu.

Element DREVO je energoinformačný stav, kto-
rého charakteristikou je rozvetvenie a rozrastanie. 
DREVO má 1 yinový meridián – HE (hepar), kto-
rý riadi pečeň a 1 yangový meridián – VF (vesica 
fellea), ktorý riadi žlčník. Podľa teórie WU-XIN 
každý element rodí ďalší element. Element DRE-
VO je determinovaný v  cykle zrodu tripletom 
VODA – DREVO – OHEŇ (začiatok-vrchol-pre-

chod). Meridiány elementu DREVO – HE a VF 
sú usporiadané do rôznych tripletov, napr. podľa 
cirkadiánneho rytmu.[17]

Oko má priame aj nepriame (cez meridiány HE, 
VF) funkčné spojenia na všetky hlavné meridiány 
aj na celý subsystém 8 komplexných meridiánov. 
Každý meridián ovplyvňuje primárne svoj orgá-
nový okruh, ale  jeho pôsobenie v  organizme je 
komplexné.[17] Každý jeden meridián má viacero 
priamych spojení na iné meridiány, ale tieto pre-
pojenia majú pevne stanovený poriadok a vytvá-
rajú energoinformačnú sieť,[18] ktorá je súčasťou 
celého energoinformačného systému mikrokoz-
mu (aj  makrokozmu). Táto bohatá energoinfor-
mačná sieť môže vysvetliť kolísanie VOT medzi 
pravým a ľavým okom, ako aj existenciu veľkého 
množstva diagnóz, ktoré sa týkajú priamo oka.

Orgánový systém pečene (+  žlčník, oko, šľachy, 
väzivo, nechty) tvorí biochemicko-morfologic-
kú rovinu elementu DREVO. Psychoregulatív-
na rovina vyhodnocuje to, čo oko vidí na úrovni 
konsenzuálnej reality. Meridián HE charakte-
rizuje emocionalita, motivácia (vysoký, kolísa-
vý VOT), meridián VF riadi rozhodnosť, určuje 
mieru odolnosti voči hnevu a  strachu (zvýšená 
alebo znížená citlivosť na negatívne vplyvy – vý-
kyvy  VOT). Energoinformačnú rovinu charak-
terizuje PRIENIK (vietor) – vidieť veci správne, 
získať nadhľad a  múdrosť v  rozhodovaní, DY-
NAMIKA (búrka) a transitórnosť (výkyvy VOT). 
Najvyššia rovina je duchovná, v ktorej pri skúma-
ní etiopatogenézy choroby možno nájsť odpoveď 
na otázku PREČO?.

Oko – očná guľa + prídatné očné orgány (obr. 1): 
okohybné svaly, cievy, slzné ústrojenstvo, mihal-
nice, zraková dráha patria k 5 elementom a spolu 
vytvárajú kompletný pentagram (energo-inte-
rakčný systém).
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Obr. 1 Očná guľa a prídatné očné orgány 
s označením 5 elementov (očná guľa 
reprezentuje element DREVO – D, 
cievy: OHEŇ – O, okohybné svaly: 
ZEM – Z, mihalnice: KOV – K, zrakový 
nerv: VODA – V).

Aj  obr.  2 schématicky znázorňuje transverzál-
ny rez cez orbitu a  rozloženie očných štruktúr, 
ktoré korelujú s  meridiánmi vertikálnej roviny 
pyramídového modelu v  akupunktúre. Meri-
dián HE (hepar) spolu s  meridiánmi IC (intes-
tinum crassum), VE (ventriculus), VU (vesica 
urinaria) a CO (cor) tvoria vertikálnu štruktúru 
pyramídy.[19]

Obr. 2 „Oftalmologická“ aplikácia 
pyramídového modelu v akupunktúre 
(štruktúry orbity – cievy, zrakový nerv, 
očná guľa, okohybné svaly a koža 
mihalníc predstavujú meridiány CO – 
cor, VU – vesica urinaria, HE – hepar, 
VE – ventriculus a IC – intestinum 
crassum, ktoré sú znázornené na 
stredovej zvislej osi pyramídy).

Po  premietnutí univerzálneho oktagramu na 
periokulárnu oblasť (vchod do orbity) dostane-
me horizontálnu rovinu pyramídového modelu 
a  ako periokulárny rotačný mikrosystém sa dá 
využiť v akupunktúrnej diagnostike a  liečbe (je-
den z Taktilného Solárovho Testu – TST) – obr. 3.
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Obr. 3 Periokulárny rotačný mikrosystém 
(projekcia univerzálneho oktagramu 
na periokulárnu oblasť: zreťazenia YIN 
tvoria meridiány LP – lien pancreas, 
PU – pulmo, TC – tricalorium, PE –
pericard – 1, 4, 6, 7 a zreťazenia YANG 
tvoria meridiány IT – intestinum tenue, 
VF – vesica fellea, RE – ren, VU – 
vesica urinaria – 2, 3, 5, 8).

Na obr. 1, 2, 3 pri aplikácii pentagramu a pyramí-
dového modelu v akupunktúre na zrakový orgán 
sa v  obidvoch rovinách pyramídového modelu 
objaví celé oko a  v  oku celý energoinformačný 
systém (v projekcii prvkov) – systém v systéme.

Model cirkadiálneho rytmu

18 – 21 Min. VOT Min. VOTMax. VOT 06 – 09

Cirkadiálny 
cyklus VOT

Obr. 4 Model cirkadiánneho rytmu 
v akupunktúre (horná polovica 
obrázku) a cirkadiánny cyklus 
VOT – vnútroočného tlaku (dolná 
polovica obrázku). (01 až 23 – 
hodiny v priebehu dňa, 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, LP – lien 
pancreas, Min.VOT – minimálne 
hodnoty VOT, Max.VOT – maximálne 
hodnoty VOT).

Model cirkadiánneho rytmu v  akupunktúre 
a  cirkadiánny cyklus VOT sú znázornené spolu 
na obr. 4, nakoľko sú medzi nimi určité korelácie: 
Tvorbu komorovej vody dynamicky „naštartuje“ 
meridián  VF, yinovú zložku riadi meridián HE 
v harmonickej (meridián IT – intestinum tenue) 
spolupráci s kardiovaskulárnym systémom (me-
ridián  CO). Hodnota VOT fyziologicky stúpa 
a po dosiahnutí maximálnych hodnôt v raňajších 
hodinách VOT postupne klesá. Komorová voda 
(KV) sa tvorí v zadnej komore: produkovaná vý-
bežkami corpus ciliare difúziou, ultrafiltráciou 
a aktívnym transportom z krvnej plazmy (KV za-
bezpečuje výživu avaskulárnych štruktúr predné-
ho segmentu (meridiány VE, LP –lien pancreas, 
dynamiku riadi meridián TC  – tri-calorium). 
KV  zo zadnej komory cirkuluje cez pupilu do 
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prednej komory a odteká vo väčšej miere cez tra-
bekulum a  Schlemmov kanál do episklerálnych 
žíl – (pohyb vody riadia meridiány PU – pulmo, 
RE – ren, VU –vesica urinaria).

Cieľ štúdie: Zistiť vplyv akupunktúry a  charak-
ter jej účinku na hodnoty vnútroočného tlaku 
(VOT).

Metodika
V rámci štúdie boli vyhodnotené dáta od 40 pa-
cientov (80 očí) – 29 žien, 11 mužov (graf 1). Boli 
to pacienti Prvej kliniky akupunktúry a naturál-
nej medicíny G. Solára s. r. o. (ďalej klinika), ktorí 
navštívili kliniku v  období od októbra  2014 do 
septembra 2015 (3. alebo 4. štvrtok v mesiaci me-
dzi 16.00 a 21.00 hod.). Mali rôzne zdravotné ťaž-
kosti (vertebrogénne, artralgie, migrény a iné bo-
lesti hlavy), ale nemali akútne očné ochorenie ani 
glaukóm. Vekový priemer pacientov bol 40,5 ro-
kov (smerodajná odchýlka  – SD  9,6  r.), pričom 
najstarší pacient v  súbore mal 59  rokov a  naj-
mladší 14 rokov.

72,5 %

27,5 %

muži

ženy

Graf 1 Percentuálne rozloženie súboru podľa 
pohlavia.

U každého pacienta bol zmeraný VOT pred a po 
akupunktúrnom ošetrení. Akupunktúrne vyšet-
renie a ošetrenie vykonával tím kliniky. Súčasťou 
kompletného akupunktúrneho vyšetrenia (diag-
nostika z  jazyka, pulzová-, auriculodiagnostika, 
Su-Jok, elektroakugrafia-EAG, komplexná celo-
telová TSTdiagnostika vrátane diagnostiky rotač-
ných mikrosystémov) bolo aj hodnotenie pacienta 
pomocou dotazníka MKBD-S.[20] Po diagnostiko-
vaní komplexných porúch akupunktúrneho sys-
tému a  ošetrení (aktívnych bodov, mikrosysté-
mov, meridiánových blokov a  aktívnych jaziev) 
bol  urobený kontrolný TST na overenie efektu 
terapeutickej intervencie.[16] Meranie VOT bolo 
aplanačnou metódou pomocou prenosného di-
gitálneho tonometra  – TONOPEN  XL. Každé 
meranie prístroj akusticky i  opticky signalizuje 
a  oznámi na displeji priemernú hodnotu VOT 
(zo 4 – 10 údajov) s vyznačením validity meraní 
(percentuálny rozdiel maximálnej a  minimálnej 
hodnoty: 5 – 20 %).[5] Tonometer bol pravidelne 
kalibrovaný a  podmienky merania boli rovna-
ké pred a po akupunktúrnom ošetrení: meranie 
v  instilačnej anestéze alebo bez anestézy, v  rov-
nakej polohe (v  ľahu alebo v sede) a v časovom 
intervale 15 – 45 minút. Na porovnanie priemer-
ných hodnôt VOT nameraných pred a po ošetre-
ní bol použitý párový t-test.

Výsledky
Hodnoty VOT pravého (PO) a  ľavého oka (ĽO) 
pred a po akupunktúrnom ošetrení sú znázorne-
né v grafe 2 a 3.
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VOT

Pacient č. 1 
až 40

Legenda:

pokles VOT nárast VOT bez zmeny

Graf 2 Hodnoty VOT – vnútroočného tlaku (v mmHg) pravého oka pred a po akupunktúrnom 
ošetrení (zelená = pokles VOT, červená = nárast VOT, žltá = bez zmeny).

Pacient č. 1 
až 40

VOT

Legenda:

pokles VOT nárast VOT bez zmeny

Graf 3 Hodnoty VOT – vnútroočného tlaku (v mmHg) ľavého oka pred a po akupunktúrnom 
ošetrení (zelená = pokles VOT, červená = nárast VOT, žltá = bez zmeny).

Priemerná hodnota VOT  – PO  (ĽO) pred aku-
punktúrnym ošetrením bola  16,5  mmHg; 
SD 2,6 mmHg (16,3 mmHg; SD 3,3 mmHg) s maxi-
málnou hodnotou VOT 22,0 mmHg (22,0 mmHg) 
a  minimálnou hodnotou 9  mmHg (6  mmHg). 
Priemerná hodnota VOT PO (ĽO) po akupunk-

túrnom ošetrení bola 15,1 mmHg; SD 1,9 mmHg 
(14,0 mmHg; SD 2,7 mmHg) s maximálnou hod-
notou VOT  19,0  mmHg (21,0  mmHg) a  mini-
málnou hodnotou 14,0 mmHg (8 mmHg). V sú-
bore bol pokles VOT pravého oka o 8,5 %, ľavého 
oka o 14 % a spolu o 11,4 % (tab. 1).
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Tab. 1 Priemerné hodnoty VOT 
(vnútroočného tlaku), smerodajná 
odchýlka (SD) pred a po akupunktúre 
a percentuálny rozdiel (= pokles) 
VOT pravého (PO) a ľavého oka (ĽO).

Pred akupunktúrou Po akupunktúre

VOT mmHg priemer SD priemer SD rozdiel

PO 16,5 2,6 15,1 1,9 8,5 %

ĽO 16,3 3,3 14,0 2,7 14,0 %

Štatistická analýza:

Pravé oko: párový t‑test = 3,685 df = 39 P < 0,01

Ľavé oko: párový t‑test = 4,755 df = 39 P < 0,01

K  zníženiu VOT došlo v  52  prípadoch (65  %), 
k  zvýšeniu v  9  prípadoch (11  %) a  v  prípade 
19 očí (24 %) nebol zistený rozdiel pred a po aku-
punktúrnom ošetrení (graf 4).

pokles: 52 očí

nárast: 9 očí

bez zmeny: 
19 očí

24 %

11 % 65 %

Graf 4 Dynamika VOT – vnútroočného tlaku 
v sledovanom súbore.

V súbore bol sledovaný aj konsenzuálny rozdiel 
VOT pred a  po akupunktúrnom ošetrení. Prie-
merný rozdiel VOT medzi PO a ĽO bol 2,0 mmHg 
pred a  1,6  mmHg po akupunktúrnom ošetrení 
(20 % pokles). Maximálny konsenzuálny rozdiel 
VOT bol 6 mmHg, minimálny 0 mmHg. Celý roz-
sah 0 – 6 mmHg bol rozdelený do 4 podskupín: 
max. rozdiel 5 – 6 mmHg (= nefyziologický, rizi-
kový), stredný rozdiel 3 – 4 mmHg, minim. roz-
diel 1 – 2 mmHg a bez rozdielu. Počet pacientov 
s uvedeným rozdielom VOT medzi PO a ĽO a ich 
percentuálne rozloženie pred a  po akupunktúr-
nom ošetrení zobrazuje graf  5. Najväčší pokles 
počtu pacientov bol v podskupine s maximálnym 
rozdielom VOT medzi PO a ĽO (66 % pokles).

rozdiel VOT
 pred akupunktúrou
 po akupunktúre

po
če

t p
ac

ie
nt

ov

Graf 5 Rozdiel VOT – vnútroočného tlaku 
v mmHg medzi pravým a ľavým okom 
pred a po akupunktúrnom ošetrení.

Diskusia
Zníženie a  stabilizácia VOT je hlavným cieľom 
liečby glaukómového ochorenia. V  rámci kom-
plexnej starostlivosti o  pacienta s  vyššími ale-
bo nestabilnými hodnotami VOT (s  alebo bez 
glaukómu) okrem štandardnej antiglaukómo-
vej liečby má dôležitú úlohu aj akupunktúra. 
Kým ostatné odbory medicíny (vrátane oftalmo-
lógie) redukujú popis do biochemicko-morfolo-
gickej a nanajvýš ešte psychoregulatívnej roviny, 
akupunktúra a  celý okruh naturálnej medicíny 
vyhodnocuje aj rovinu energoinformačnú a v zá-
vislosti od schopnosti a zrelosti hodnotiteľa, as-
poň parciálne aj duchovnú. Skutočná akupunk-
túra vyžaduje hlbokú znalosť jej teoretickej bázy 
a  to nielen z prameňov Tradičnej čínskej medi-
cíny (TČM), podrobné vyšetrenie podstatne pre-
sahuje klasické odporúčania TČM, individuálny 
prístup ku každému pacientovi a  zhodnotenie 
všetkých medicínskych, energoinformačných, 
psychologických, sociálnych, enviromentálnych 
a samozrejme aj duchovných súvislostí.[15]

V  akupunktúre chápeme človeka ako systém, 
ktorý je funkčný vtedy, ak  jednotlivé časti sys-
tému navzájom komunikujú  – interagujú.[13] 
V prípade poruchy alebo choroby po systémovej 
mnohoúrovňovej analýze a lokalizácii primárnej 
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poruchy systému možno pristúpiť k  šetrnej in-
tervencii do systému (akupunktúrnej liečbe) s čo 
najmenším počtom použitých bodov.[15] Nelieči 
však bod, ale spôsob interakcie medzi systémami. 
Akupunktúrny bod túto interakciu sprostredku-
je.[13] Komunikačný charakter terapeutického zá-
sahu na systéme je zameraný anentropicky a spĺ-
ňa charakteristiky matematického mocninového 
princípu.[13, 14] Výsledok závisí od cieľa a spôsobu 
interakcie, ktoré určuje terapeut.[13]

Krátkodobý efekt akupunktúry na VOT u zdra-
vých jedincov uvádzajú vo svojej práci Mei-
ra-Freitas D. a kol.[12] Autori tejto štúdie porovná-
vali hodnoty VOT v súbore 48 pacientov (94 očí), 
ktorý rozdelili na 3 podskupiny: kontrolná skupi-
na bez intervencie – 15 pacientov, druhá skupina 
s  aplikáciou akupunktúrnej ihly do „falošných“ 
bodov (tzv. vzdialených bodov resp. „placebo 
akupunktúra“)  – 14  pacientov a  tretia skupina 
s ošetrením vždy rovnakých akupunktúrnych bo-
dov (GB1, GB14, PL1) – 19 pacientov. Všetci mali 
zmeraný VOT Goldmannovým tonometrom pred 
akupunktúrou, 20 min. a 24 hod. po akupunktú-
re. Autori v závere štúdie uviedli nesignifikantný 
rozdiel v zmenách VOT medzi jednotlivými sku-
pinami. Napriek štatistickému záveru štúdie, uve-
dené výsledky naznačujú výraznejšie zmeny VOT 
po akupunktúre v porovnaní s kontrolnou skupi-
nou. Aj v súčasnej dobe sa stretávame s pojmom 
„placebo akupunktúra“, ktorý v intenciách súčas-
ných poznatkov o mikrosystémoch a projekciách 
na jednotlivých regiónoch tela je plne irelevant-
ný.[17] Ak  rešpektujeme akupunktúrny systém 
organizmu, nemôžeme priraďovať k  západným 
diagnostickým jednotkám akupunktúrnu liečbu.
[15] Ďalšia práca porovnáva VOT pred a 5 minút 
po ošetrení 1  akupunktúrneho bodu v  súbo-
re 40  zdravých jedincov (79  očí). V  tejto štúdii 
Liu Y. a kol.[11] referujú o výsledkoch, ktoré sú veľ-
mi podobné s výsledkami našej práce. Autori do-
siahli pokles VOT u 49 a nárast u 8 očí, u 22 očí 
nebola zmena VOT po akupunktúre. V  závere 

štúdie uvádzajú signifikantný pokles priemerné-
ho VOT o 1,61mmHg. Law SK. a kol.[10] referujú 
o  výsledkoch prospektívnej a  randomizovanej 
štúdie u 11 pacientov s primárnym glaukómom 
otvoreného uhla a  stabilnými hodnotami  VOT. 
Autori zistili mierny nárast priemerných hodnôt 
VOT po akupunktúrnom ošetrení „s  okom sú-
visiacich bodov“ (z 12,9 mmHg na 13,6 mmHg) 
aj „s okom nesúvisiacich bodov“ (z 13,0 mmHg 
na  13,5  mmHg). Moderná akupunktúrna diag-
nostika ako napr. TST či EAG, nepotvrdzuje body 
súvisiace a nesúvisiace s okom, ani tzv. vzdialené 
a blízke body.[18]

Účinnosť a  bezpečnosť akupunktúry u  glauko-
matikov uvádzajú mnohé štúdie.[2,  7,  9,  21] Efekt 
akupunktúry u 18 pacientov s glaukómom alebo 
očnou hypertenziou publikujú autori prospektív-
nej štúdie Uhrig  S. a  kol.[21] Nemeckí autori za-
znamenali signifikantný pokles VOT v priemere 
o 2,5 mmHg, ktorý merali 15 min. pred a 15 min. 
aj  24  hod. po  štandardizovanej akupunktúre. 
V  ďalšej prospektívnej a  randomizovanej štúdii 
Her  J.-S. a  kol.[7] potvrdili signifikantný pokles 
VOT v  skupine glaukomatikov po aurikulárnej 
akupresii v porovnaní so skupinou bez akupresie. 
Najvýraznejší pokles VOT zistili 3. až 4. týždeň 
po aurikuloterapii.

V našej pilotnej štúdii sme hodnotili efekt kom-
plexnej akupunktúrnej liečby na VOT a skúmali 
sme charakter jej účinku na hodnoty VOT u pa-
cientov bez glaukómového a iného akútneho oč-
ného ochorenia. Zistili sme, že po akupunktúrnej 
intervencii hodnoty VOT vo väčšine prípadov 
klesajú. Nárast VOT (ale  len v  rozsahu fyziolo-
gických hodnôt) po  ošetrení sme zaznamenali 
v  prípadoch relatívnej hypotónie a  nevyrovna-
ných hodnôt VOT medzi PO a  ĽO. Preukázali 
sme regulatívny účinok akupunktúry na VOT – 
podľa stavu energo-interakčného systému znižu-
je, v prípade relatívnej hypotónie zvyšuje a vyrov-
náva hodnoty VOT medzi PO a ĽO. Výsledkom 
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energoinformačnej stabilizácie je celková har-
monizácia pacienta vrátane vnútročného tlaku 
a zlepšenie funkcií oka.
Komplexné pôsobenie akupunktúry môžeme 
pochopiť, ak budeme vychádzať z teórie štruktú-
rovaných polí – vrátane gnostického poľa. Z tej-
to skutočnosti vyplýva, že materiálne prejavy sú 
sekundárne, resp. dôsledkom pôsobenia týchto 
polí.[19]

Záver
Výsledky v  sledovanom súbore potvrdili zmenu 
VOT po akupunktúrnom ošetrení v 76 % prípa-
dov (zníženie 65 %, zvýšenie 11 %).
Pilotná štúdia preukázala, že  akupunktúra šta-
tisticky významne ovplyvňuje VOT (P  < 0,01) 
a  účinok akupunktúry na VOT má regulatív-
ny charakter (znižuje riziko vzniku a  progresie 
glaukómového ochorenia, umožňuje správnu 
funkciu oka).

V 24 % prípadov, kde sme nenašli zmenu VOT po 
akupunktúre, predpokladáme vplyv iných fakto-
rov, ktoré spôsobujú, že táto zmena sa neprejaví 
u pacienta alebo prípadná zmena sa prejaví ne-
skôr.
Regulatívny a  rýchly účinok akupunktúry na 
VOT možno vysvetliť  tak, že  tieto procesy sú 
energoinformačné. Do  budúcna bude potrebné 
skúmať charakter tohto regulačného ovplyvnenia 
VOT na základe komplexnej analýzy u pacienta.
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Súhrn
Súčasný stav poznania fyzikálnych a  empiric-
kých javov elektroakupunktúry je dosť neznámy. 
Vo svete bol na túto tému riešený pomerne níz-
ky počet štúdií. Existujú dokonca štúdie, ktoré si 
kládli za cieľ analyzovať doterajší stav poznatkov 
v danej oblasti.[1, 7] Z tohto dôvodu sa nie je mož-
né s úplnou určitosťou oprieť ani o jednu z nich, 
nakoľko ide vedecky o  veľmi málo prebádanú 
oblasť. Vzhľadom na tepelné účinky elektroaku-
punktúry sme si dali za cieľ vysvetliť podstatu 
vzniku pocitu svrbenia sprevádzaného ľahšími 
pocitmi pálenia, ktoré môžu mať za následok 
sčervenanie kože v  okolí vpichu akupunktúrnej 
ihly. Pre  tento účel bola vytvorená konečnopr-
voková analýza (MKPA)[2, 3] obsahujúcu tepelnú 
analýzu s  fyzikálnymi a  tepelnými vlastnosťami 
ľudských tkanív in  vivo.[4,5] Daná analýza bola 
vykonaná v prostredí Ansys Workbench. Model 
daného problému uvažuje tepelné účinky aku-
punktúrnej ihly a  jej výsledné účinky na okolité 
tkanivá.

Kľúčové slová
Elektroakupunktúra, tepelný účinok, Ansys Wor-
kbench, izotermy, ovplyvnená oblasť

Úvod
Elektroakupunktúra ako diagnostická a te-
rapeutická metóda používaná v  rámci na-
turálnej medicíny kombinuje vo svojich 
postupoch staré Ázijské učenie spoločne 
s  výhodami modernej techniky. Moder-
nosť spočíva najmä vo využití budiacich 

signálov rôznych priebehov, ktoré sú generované 
tvarovacími obvodmi za účelom stimulácie ener-
getických dráh v živom organizme, prostredníc-
tvom jednotlivých meridiánov, obr.  1. Samotný 
prenos budiaceho signálu v oblasti meridiánu sa 
vykonáva pomocou zdroja generátora, ktorým 
je zariadenie vysielajúce elektrické napätie v  in-
tervaloch od 100 do 1 000 mV pri frekvenciách 
od  10 do 80  Hz.[6] Dôležitým aspektom takto 
koncipovanej meracej sústavy umožňujúcej me-
rania in vivo je subjektívny pocit na teplo vzni-
kajúce v  oblasti kontaktu rozhrania ihly s  ľud-
ským telom. Vznikajúce teplo je úmerné pomeru 
hodnoty impedancie ľudskej pokožky a  veľkosti 
napätia budiaceho signálu. Odhliadnuc od elek-
trických charakteristík používaných prístrojov je 
možné stanoviť rozklad tepla v mieste kontaktu 
akupunktúrnej ihly s pokožkou a jeho zobrazenia 
pomocou teplotného poľa.

Metóda riešenia
Pre  analýzu teplotného poľa je nutné poznať 
nielen fyzikálne vlastnosti jednotlivých vrstiev 
ľudského tela, ako  hustota, izotopická tepelná 
vodivosť, či špecifické teplo, ale tiež zvoliť správ-
ne okrajové podmienky, ktoré budú použité vo 
výpočte. Pri určovaní okrajových podmienok sa 
vychádzalo zo známych štúdií o štandardnej tep-
lote ľudského tela, t. j. hodnota 36,5 °C a prípust-
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nej maximálnej hodnote tepla v ľudskom tele, t. j. 
60 °C. Táto teplota bola určená z dôvodu, že ide 
o hodnotu, pri ktorej sa v ľudskom tele začínajú 
zrážať bielkoviny a teda vyššia teplota je už neprí-
pustná. V neposlednom rade je dôležité poznanie 
materiálových vlastností, ako  tepelná vodivosť 
akupunktúrnej ihly a jednotlivých vrstiev ľudské-
ho tela, hĺbka vpichu, ale tiež aj geometrické roz-
mery akupunktúrnej ihly – tab. 1. Z celého spek-
tra ihiel dostupných pre tieto účely bola zvolená 
ihla z chirurgickej ocele s priemerom 0,15 mm. 
Na základe informácií z dostupných zdrojov bola 
zvolená hĺbka vpichu 10  mm.[6] Prostriedkom 
pre samotný výpočet rozloženia teplotného poľa 
bola analýza vykonaná v programe ANSYS Wor-
kbench. Uvedená analýza vykonáva výpočty roz-
loženia teplotného gradientu pomocou diskreti-
zácie objemu, resp. plochy na konečno prvkovú 
sieť. Takto vytvorený diskrétny model je možné 
použiť na sledovanie šírenia sa teplotného poľa. 

Priestorový model je možné nahradiť rovinným, 
za podmienok homogenizácie vlastností pokož-
ky, t. j. predpokladom jej izotropných vlastností, 
pozri obr. 2.

Obr. 1 Príklad spoločných akupunktúrnych 
bodov na ľudskom tele

Tab. 1 Vlastnosti akupunktúrnej ihly a tkanív použitých v simulácii

Názov Rozmery
[mm]

Hustota
[kg/m³]

Tepelná vodivosť
[W/m.°C]

Špecifické teplo
[J/kg.°C]

Ihla 0,15 × 15 8 055 13,8 480
Koža 15 × 2 1 109 0,37 3 391
Podkožný tuk 15 × 2 911 0,21 2 348
Sval 15 × 11 1 090 0,49 3 421

Pre účel samotnej simulácie bol vytvorený koneč-
noprvkový model skladajúci sa z viacerých častí, 
ktorý môžeme vidieť na obr. 2. Jednotlivé časti re-
prezentujú vrstvy ľudského tela, konkrétne kožu, 
podkožnú tukovú vrstvu a sval. Rozmery jednot-
livých vrstiev boli zvolené  tak, ako  sú uvedené 
v  tab. 1, pričom pre hodnotu kože bola zvolená 
nominálna hodnota. Tabuľka zároveň obsahuje 
aj hodnoty materiálových vlastností jednotlivých 
vrstiev ľudského tela a ihly. Pre lepšiu aproximá-
ciu reality bola daná úloha riešená ako kontaktná 
úloha, kedy na hraniciach medzi jednotlivými 
vrstvami ľudského tela bol zadefinovaný prenos 

tepla kondukciou, teda najbežnejší spôsob pre-
nosu tepla v  tuhých látkach, za  aké sa v  danej 
simulácii môže považovať aj ľudské telo. Tento 
druh prenosu tepla spočíva vo vzájomnej inte-
rakcii medzi susediacimi molekulami (v  našom 
prípade vrstvami tela), na základe čoho dochádza 
k prenosu energie až pokiaľ sa teploty nevyrov-
najú. Na hornej hrane modelu, teda na povrchu 
kože, bola zvolená voľná konvekcia, ktorej koefi-
cient bol 4,8 W.m−2.°C−1. Na spodný okraj modelu 
bola zavedená teplota o veľkosti 36,5 °C reprezen-
tujúca teplotu ľudského tela.
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Koža
Podkožný tuk

Sval
Akupunktúrna ihla

Obr. 2 MKP model rôznych vrstiev tkanív 
a akupunktúrnej ihly

Vzhľadom na interpretáciu simulácií je dôleži-
tým faktom existencia izoteriem, t. j. čiar ohrani-
čujúcich plochy s rovnakou teplotou. Izotermy sa 
vytvárajú symetricky okolo zdroja tepla, ktorým 
je v našom prípade akupunktúrna ihla. Pre  sta-
novenie hypotézy vplyvu tepelného účinku elek-
troakupunktúry vzhľadom na výsledky získané 
prostredníctvom simulácie je nutné spracovať 
výsledky z viacerých častí simulácie. Ide o spra-
covanie výsledkov pre jednotlivé hodnoty zdroja 

tepla. Vykonané boli simulácie pre teplotu zdro-
ja 40, 50 a 60 stupňov Celzia. Analýzy viacerých 
teplôt boli vykonané za účelom preskúmania 
rozloženia teplotného poľa a porovnanie zmeny 
tohto poľa v závislosti od zmeny teploty. V rozsa-
hu teplôt 36,5 až 39,5 stupňa Celzia sa simulácie 
nevykonávali z dôvodu zanedbateľnej zmeny tep-
loty vzhľadom na sledovaný výsledok. Na obr. 3 
je vidno výsledok jednotlivých simulácii pre zvo-
lené teploty. Na  obrázkoch je možné pozorovať 
postupný nárast počtu izoteriem v  závislosti od 
zvyšovania sa teploty zdroja, ako aj zväčšovanie 
tepelne ovplyvnenej oblasti ľudského tela. V prí-
padne dolnej hranice 40 °C je možné pozorovať 
3 izotermy, pre strednú teplotu 50 °C je počet izo-
teriem už 9 a pre simuláciu hornej hranice, teda 
pri teplote ihly 60  °C, je  počet izoteriem až  14. 
Tieto izotermy nám rozdeľujú analyzovanú plo-
chu na viacero teplotných oblastí, pre ktoré platí 
postupné klesanie teploty v smere od zdroja tep-
la (akupunktúrnej ihly) z dôvodu odovzdávania 
tepla ľudskému telu.

a)
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b)

c)

Obr. 3 Izotermy pre analyzované teploty: a) 40 °C b) 50 °C a c) 60 °C

Prostredníctvom priemetov izoteriem do roviny 
kolmej na rovinu rezu sa exaktne kvantifikovali 
polomery jednotlivých izoteriem na celom tep-
lotnom rozsahu. Tieto polomery boli spracované 
do 2D grafu a vykreslené v závislosti od zmeny 
teploty. Na obr. 4 je možné vidieť ako sa s pribú-
dajúcou teplotou zväčšoval polomer izoteriem, 
čo znamená, že jednotlivé izotermy sa so zvyšu-

júcou teplotou vzďaľovali od zdroja tepla, teda od 
akupunktúrnej ihly. Výsledkom tejto analýzy je 
potvrdenie predpokladu, ktorý určuje vzájomný 
vzťah medzi povrchovou teplotou akupunktúr-
nej ihly a polomeru prislúchajúceho k izoterme. 
So  vzrastajúcou povrchovou teplotou akupunk-
túrnej ihly dochádza k zväčšovaniu polomeru izo-
termy.
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Obr. 4 Polomery izoteriem od zdroja tepla (horizontálne)

Vzhľadom na rovinu rezu použitého počas analý-
zy sa stanovili rovnako, ako v predchádzajúcom 
prípade, hĺbky resp. y-ové vzdialenosti jednotli-
vých izoteriem od hrotu ihly. Hĺbku izotermy je 
potrebné chápať ako vzdialenosť od konca aku-
punktúrnej ihly po jednotlivú izotermu. Tieto 
vzdialenosti a ich závislosť od teploty sú znázor-
nené na obr. 5. Rovnako ako v predchádzajúcom 
prípade, aj  na tomto obrázku sú vykreslené zá-

vislosti pre všetky analyzované hodnoty zdroja 
tepla, teda pre teplotu akupunktúrnej ihly 40, 50 
a 60 stupňov Celzia. Výsledkom tejto analýzy je 
potvrdenie predpokladu, ktorý určuje vzájom-
ný vzťah medzi povrchovou teplotou akupunk-
túrnej ihly a  hĺbky prislúchajúcej vzhľadom na 
izotermu. So  vzrastajúcou povrchovou teplotou 
akupunktúrnej ihly dochádza k zväčšeniu hĺbky 
izotermy.
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Obr. 5 Hĺbka izoteriem od zdroja energie

Diskusia
V danej štúdií, ktorá je prvou svojho druhu, ne-
bolo zámerom riešiť všetky tepelné vplyvy elek-
troakupunktúry a  ani zmeny, ktoré tieto vplyvy 
vyvolajú. Autori si dali za cieľ načrtnúť len sprá-
vanie sa teploty v  ľudskom tele a naznačiť prav-
depodobnostné spôsoby jej šírenia v závislosti od 
zmeny veľkosti samotného zdroja tepla. Napriek 
tomu, že sa nepracovalo s konkrétnymi hodnota-
mi elektrického prúdu a frekvencie, ako zdrojmi 
energie neskôr premieňanej na teplo, štúdia môže 
svojimi výsledkami poukázať na možnosti sa-
motného ovplyvňovania jednotlivých akupunk-
túrnych bodov ľudského tela, a  to v  okrajových 
polohách celého možného intervalu. Analýza 
bola síce vykonávaná pre prípad konkrétne vy-
branej akupunktúrnej ihly ako aj hĺbky vpichu, 
analogicky by sa však postupovalo aj pri iných 
ako autormi vybraných rozmerov akupunktúr-
nej ihly a hĺbky vpichu. Tepelný účinok elektro-
akupunktúry bol sledovaný pomocou termome-
chanickej analýzy. Jedná sa o  riešenie viazanej 
kontaktnej úlohy na rozhraní medzi ihlou a ľud-
ským telom v teplotných hodnotách 40 °C, 50 °C 

a 60  °C a  za predpokladu použitia akupunktúr-
nej ihly vyrobenej z chirurgickej ocele s prieme-
rom 0,15 mm, s hĺbkou vpichu 10 mm, pri dodr-
žaní okrajových podmienok t. j. teploty ľudského 
tela na úrovni 36,5°C a voľnou konvekciou me-
dzi povrchom ľudského tela a okolia s koeficien-
tom 4,8 W/m².°C. Spracovaním výsledkov z roz-
loženia teplotného poľa stanovením polomerov 
a hĺbok jednotlivých izoteriem je možné stanoviť 
nasledovné dva predpoklady:
1. so  vzrastajúcou povrchovou teplotou aku-

punktúrnej ihly dochádza k  zväčšeniu polo-
meru jednotlivých izoteriem,

2. so  vzrastajúcou povrchovou teplotou aku-
punktúrnej ihly dochádza k  zväčšeniu hĺbky 
jednotlivých izoteriem.

Na  základe vyššie uvedených predpokladov sa 
exaktne preukázali tepelné účinky elektroaku-
punktúry, ktoré potvrdzujú možnosť vzniku po-
citu svrbenia sprevádzaného ľahšími pocitmi pá-
lenia, pričom ich sprievodným príznakom môže 
byť sčervenanie kože v okolí vpichu akupunktúr-
nej ihly.
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To značí, že pri zachovaní rozmerov akupunktúr-
nej ihly a pri neustálom zväčšovaní jej teploty sa 
vypudí väčšie množstvo tepla do plochy v okolí 
vpichu a takisto aj do okolitého prostredia.
Zároveň sa dá jednoznačne kvantifikovať ovplyv-
nenie ďalších akupunktúrnych bodov nachádza-
júcich sa v okolí vpichu. V prípade, že sa teplota 
okolia v  porovnaní s  bežnou teplotou ľudského 
tela (36,5 °C) zmení v pomere aspoň o 5 %, všet-
ky akupunktúrne body nachádzajúce sa v  takto 
teplotne zmenenej oblasti budú touto zmenou 
ovplyvnené. Znamenalo by to, že pri v štúdii vy-
braných podmienkach a pri najvyššej teplote ihly 
60 °C budú ovplyvnené všetky meridiány nachá-
dzajúce sa vo vzdialenosti až  8,56  mm od aku-
punktúrnej ihly. Pri teplote zdroja tepla 50 °C by 
mala táto oblasť hodnotu 4,79 mm a pri najnižšej 
40  stupňovej teplote ihly sa môže konštatovať, 
že  takto výrazne teplotne ovplyvnená oblasť ani 
nevznikne, resp. je  tak malá, že  je možné pova-
žovať ju za zanedbateľnú. Z  výstupov je zrejmé, 
že  zmenou teploty táto oblasť pochopiteľne na-
rastá a  pri teplote 60  °C je najväčšia a  ovplyvní 
tak aj najväčší počet meridiánov v ľudskom tele.

Záver
Daná analýza preukázala vzťah medzi veľkosťou 
zdroja tepla v prípade cudzieho telesa v ľudskom 
tele a  spôsobmi šírenia tohto tepla jednotlivý-
mi vrstvami ľudského tela. Boli stanovené dva 
predpoklady, ktoré boli podložené numerickým 
výpočtom za pomoci konečnoprvkovej analýzy 
a pri známych koeficientoch platných pre jednot-
livé časti ľudského tela. Rovnako tak bola kvanti-
fikovaná výrazne ovplyvnená oblasť v okolí zdro-
ja tepla, ktorú však bude potrebné v budúcnosti 
presnejšie preskúmať a  podložiť experimentál-
nym meraním napríklad za pomoci termokame-
ry s  rovnakými alebo podobnými počiatočnými 
podmienkami, aké  boli zadefinované pre rieše-
nie tejto úlohy. Úloha ako celok však poskytuje 
komplexný návrh možností zisťovania vplyvu 

teplotného účinku vznikajúceho pri elektroaku-
punktúrnej liečbe a  je možné ju využiť pre iné 
konkrétne prípady.
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Súhrn
Svahové pohyby sú významným geodynamic-
kým javom, ktorý zásadne ovplyvňuje geologické 
prostredie ako súčasť životného prostredia, ktorú 
človek využíva a mení.

Základnými zložkami geologického prostredia sú 
geologické faktory (geofaktory), ktoré predstavu-
jú procesy v ňom prebiehajúce, ktoré ovplyvňu-
jú spôsob využitia geologického, resp. životného 
prostredia, vrátane človeka. Delíme ich na geo-
potenciály (zdroje a  možnosti využívania geo-
logického prostredia) a  geobariéry (geologické 
prekážky a obmedzenia využívania geologického 
prostredia).

V  príspevku sú uvedené príklady kedy svahové 
pohyby a ich výsledné svahové deformácie pozi-
tívne ovplyvňujú človeka ako geopotenciály, t.j. 
faktory umožňujúce jeho priaznivý rozvoj, napr. 
stabilné svahy, ktoré vytvárajú rovnováhu a har-
móniu s geologickým prostredím ale aj príklady 
geobariér, ktoré negatívne ovplyvňujú na člove-
ka, t.j. faktorov ohrozujúcich život a diela člove-
ka, znižujúcich efektívnosť výstavby a prevádzky 
technických diel a faktorov poškodzujúcich pros-
tredie negatívnymi antropogénnymi vplyvmi.

Kľúčové slová
svahové pohyby, svahové deformácie, životné 
prostredie, geologické prostredie, geopotenciály, 
geobariéry, život človeka

Úvod
Tento príspevok nadväzuje na referát, ktorý bol 
prednesený na  XIX. Lekárskom kongrese na-
turálnej medicíny v Nitre v roku 2015. Predmet-
ná téma je pokračovaním problematiky vplyvu 
geofaktorov životného prostredia na človeka, 
ktorú sme uviedli aj v  predchádzajúcich číslach 
tohto časopisu (Baliak, Khun, 2012, Baliak, On-
drášik, Brček, 2014) a  Baliak, Ondrášik, Brček, 
2015. V  príspevku Baliak, Khun, (2012) sme  sa 
stručne venovali všetkým geofaktorom životného 
prostredia vo všeobecnosti a  poukázali sme na 
ich vplyv na človeka. V príspevku Baliak, Ondrá-
šik, Brček (2013) sme sa podrobnejšie zaoberali 
geofaktormi so zameraním na vodu, v príspevku 
Baliak, Ondrášik, Brček (2015) to bolo horninové 
prostredie a v tomto príspevku sa venujeme sva-
hovým pohybom a ich vplyvom na človeka.

Prehľad geologických faktorov 
(geofaktorov) životného prostredia
Prehľadne geofaktory ŽP delíme na geopotenci-
ály a  geobariéry (Matula,1995). Geopotenciály 
predstavujú rôzne prírodné zdroje a  možnosti 
využívania geologického prostredia, t. j. faktory, 
umožňujúce priaznivý rozvoj človeka ako napr. 
nerastné suroviny, stabilné svahy, kvalitné poľ-
nohospodárske a základové pôdy, pitné a liečivé 
podzemné vody a  pod. Geobariéry predstavujú 
rôzne prekážky a obmedzenia nepriaznivo limi-
tujúce racionálne využívanie geologického pros-
tredia, t. j. faktory ohrozujúce život a diela človeka 
(napr. sopečné erupcie, zemetrasenia, katastro-
fálne zosuvy, zrútenia a bahenné prúdy, záplavy 
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a  pod.), faktory znižujúce efektívnosť výstavby 
a  prevádzky technických diel (napr. nevhodné 
základové pôdy, nestabilné svahy, a pod.) a  fak-
tory poškodzujúce prostredie negatívnymi zásah-
mi človeka (napr. poklesy podrúbaného územia, 
podmáčané a  vysušované územia, priťažovanie 
horných častí a odľahčovanie dolných častí sva-
hov a pod.). Znamená to, že geopotenciály zvy-
šujú kvalitu života človeka a  naopak geobariéry 
ju znižujú.

Podrobne sme prehľad geologických faktorov ži-
votného prostredia uviedli v čísle 1/2015 (Baliak, 
Ondrášik, Brček, 2015).

Svahové pohyby ako geofaktor 
životného prostredia
Svahové pohyby sú významným geodynamic-
kým javom, ktorý zásadne ovplyvňuje geologické 
prostredie ako súčasť životného prostredia, ktorú 
človek využíva a mení.

Pod pojmom svahové pohyby rozumieme gravi-
tačný pohyb hornín po svahu. Od  tohto druhu 
pohybu sa líši transport hornín po svahu, spôso-
bený transportačnými médiami snehom, ľadom 
a vetrom. Výslednou formou svahových pohybov 
sú svahové poruchy deformácie.

Svahové pohyby sa vyvíjajú v určitých prírodných 
podmienkach, ktoré sú dané klimatickými, hy-
drogeologickými, geomorfologickými pomermi. 
Tieto predstavujú základné predpoklady, v rámci 
ktorých sa pohyb vyvíja a ktoré buď pohyb pod-
porujú, alebo ho znemožňujú. Preto určité pod-
mienky sú buď priaznivé, alebo nepriaznivé pre 
vznik svahových pohybov.

Na  tieto podmienky pôsobia faktory svahových 
pohybov (napr. zvetrávanie hornín, zrážkové 
a teplotné anomálie, seizmické otrasy, priťaženie 

svahov v hornej časti, podrezanie svahov v dolnej 
časti a pod.), ktoré možno definovať ako procesy 
zmeny daných podmienok.

Každý svah vykazuje určitý stupeň stability, kto-
rý definujeme ako pomer síl pasívnych (pevnosť 
hornín, trenie a pod.) a aktívnych (gravitácia, hy-
drodynamický tlak a pod.). U stabilných svahov 
je väčší ako 1. Jeho zmena v čase je zapríčinená 
pôsobením niektorého faktora. Faktor, ktorý sa 
v  okamihu vzniku svahového pohybu najvýraz-
nejšie uplatnil, sa nazýva príčinou svahového po-
hybu.

Podľa klasifikácie Nemčok, Pašek, Rybář (1974) 
delíme svahové pohyby na štyri skupiny:
1. plazenie;
2. zosúvanie;
3. stekanie;
4. rútenie.

Plazenie
Svahový pohyb plazenia predstavuje z geologic-
kého hľadiska dlhodobý, zvyčajne nezrýchľujúci 
sa pohyb horninových hmôt, pričom ich hranica 
vzhľadom na pevné podložie je vo väčšine prípa-
dov nezreteľná. Veľkosť posunu hmôt je vzhľa-
dom na priestorové rozmery postihnutého hor-
ninového masívu zanedbateľná. Preto aj výsledné 
formy plazenia sú vo väčšine prípadov málo vý-
razné gravitačne rozvoľnené, roztrhané a  po-
prehýbané hrebene a  svahy. Výnimkou sú tvrdé 
komplexy ležiace na mäkkom podloží, ktoré sa 
plazením rozlámu na morfologicky kontrastné 
blokové polia. Rýchlosť pohybu je rádovo mm až 
cm za 10 rokov. Ak sa tento proces výrazne zrých-
li, mení sa plazenie na zosúvanie, stekanie alebo 
rútenie. Plazenie je v  tomto prípade prípravnou 
fázou pre ďalšie formy svahových pohybov.
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Zosúvanie
Zosúvanie je relatívnej rýchly (m za deň) krátko-
dobý pohyb horninových más pozdĺžnej jednej 
alebo viacerých šmykových plôch, ktoré oddeľujú 
pohybujúce sa hmoty od pevného podkladu. Vý-
slednou formou svahovou poruchou vzniknutou 
pri zosúvaní sú zosuvy. Zosuvy možno rozde-
liť podľa tvaru šmykovej plochy, plošného tvaru 
a aktivity.

Podľa tvaru šmykovej plochy rozoznávame:
a. Rotačné zosuvy, ktorých šmyková plocha 

má tvar valca (obr. 1a), vznikajú v homo-
génnych ílovitých horninách.

b. Planárne zosuvy, ktorých šmyková plocha 
má rovinný tvar (obr. 1b, 1c). Šmyková 
plocha je predurčená. Využíva rozhranie 
medzi podkladom a  pokryvnými útvar-
mi, medzivrstevné plochy alebo tektonické 
plochy.

c. Rotačno planárne zosuvy, ktoré majú zlože-
né (niekedy nepravidelné) šmykové plochy 
(obr. 1d).

d. Zosuvy translačné (obr.  1e), ktoré vznika-
jú na horizontálne vytvorenej šmykovej 
ploche.

Obr. 1 Základné typy zosuvov

Podľa plošného tvaru rozoznávame:
a. Plošné (areálne) zosuvy. Majú približne rov-

nakú dĺžku ako šírku. Vznikajú na plochých 
svahoch. Majú obyčajne menšie rozmery 
a  hĺbku iba niekoľko metrov, výnimočne 
dosahujú hrúbku 10 m.

b. Prúdové zosuvy majú pretiahnutý tvar (dĺž-
ka viacnásobne prevyšuje šírku). Dosahujú 
dĺžku až niekoľko kilometrov a hrúbku 30 
až 40m. Prúdové zosuvy zapríčinili u nás naj-
vážnejšie národohospodráske škody. Napr. 
prúdový zosuv, ktorý vznikol v  roku 1960 
v  Handlovej, zničil viac ako 150  domov. 
Mal dĺžku 1 800 m, objem zosúvajúcich sa 
hmôt presahoval 20  mil.  m³ a  maximálna 
rýchlosť pohybu bola 6,3 m za deň.

c. Frontálne zosuvy. Pri frontálnych zosuvoch 
šírka prevyšuje dĺžku. Vznikajú obyčajne 
na nárazových brehoch riek vplyvom ich 
bočnej erózie.

Podľa aktivity rozoznávame:
a. Aktívne zosuvy. Povrch aktívnych zosuvov 

je intenzívne rozčlenený a nesie stopy čer-
stvých pohybov. Pohyb sa periodicky opa-
kuje vplyvom prírodných faktorov.

b. Potenciálne (upokojené) zosuvy. Povrch je 
nerovný bez čerstvých tvarov. Môžu sa ak-
tivizovať intenzívnym pôsobením prírod-
ných faktorov (erózia, zrážky).

c. Stabilizované zosuvy. Povrch zosuvu je 
zväčša zarovnaný, preto sa nedá ohraničiť.

Identifikácia je obtiažna, možná je len z celkové-
ho tvaru svahu. Aktivizácia nastáva len vplyvom 
antropogénnych faktorov napr. nevhodným pod-
rezaním svahu.

Stekanie
Stekanie je rýchly (m.h−1, km.h−1) krátkodobý 
pohyb horninových hmôt vo viskóznom stave. 
Stekajúce hmoty sú ostro oddelené od neporuše-
ného podložia.
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Najčastejšími výslednými formami stekania sú 
zemné prúdy a kamenité prúdy.

a. Zemné prúdy vznikajú v  miestach so sú-
stredeným tokom povrchovej a  podzem-
nej vody (obr. 2a). Typickým príkladom je 
zemný prúd, ktorý v roku 1962 zničil osadu 
Lieskové a  časť osady Riečnica na Kysu-
ciach (29 domov).

b. Kamenité prúdy sa tvoria na strmých sva-
hoch vysokých pohorí. Produkty zvetráva-
nia sa hromadia v žľaboch. Prívalové vody 
strhávajú kamenitý a hlinito piesčitý mate-
riál. Rýchlosťou desiatok km.h−1 ich splavu-
jú do doliny, kde sa spravidla vytvára náno-
sový kužeľ (obr. 2b).

Obr. 2 Základné typy svahových porúch 
skupiny stekania

Rútenie
Rútenie je náhly krátkodobý (m.s−1) pohyb hor-
ninových hmôt na strmých svahoch, pričom sa 
postihnutý materiál rozvoľní a aspoň časť pohybu 
prekoná voľným pádom.

Základnými typmi svahových porúch skupiny 
rútenia sú odvalové zrútenie a planárne zrútenie.

a. Odvalové zrútenie vzniká odvalením ma-
teriálu na strmých skalných stenách (alebo 
previsoch) a  ich zrútením voľným pádom 
(obr. 3a).

b. Planárne zrútenie vzniká zošmyknutím 
častí skalnej steny po planárnej predispo-
novanej ploche až na okraj strmého svahu, 
odkiaľ pohyb pokračuje voľným pádom 
(obr. 3b).

Obr. 3 Základné typy svahových porúch 
skupiny rútenia

Celkove možno konštatovať, že  svahové defor-
mácie ako výsledné formy svahových pohybov 
sú na Slovensku významným faktorom geologic-
kého ohrozenia (hazardu) životného prostredia. 
Doterajší regionálny výskum zistil na Slovensku 
až 21  190  svahových porúch (zväčša zosuvov), 
ktoré zaberajú rozlohu 257 591,2 ha, čo predsta-
vuje 5,25 % z  jeho celkovej plochy (Baliak, On-
drášik, Brček, 2015).

Vplyv svahových pohybov na človeka
Ako  už bolo uvedené svahové pohyby vplývajú 
na človeka buď ako geopotenciály alebo ako ge-
obariéry.

Svahové pohyby ako geopotenciály
Svahové pohyby a ich výsledné svahové deformá-
cie, ako geopotenciály, všeobecne pozitívne vplý-
vajú na kvalitu života človeka. Je to hlavne tým, 
že  sa v záujmovom území, ktoré človek využíva 
pre svoju činnosť, vyskytujú plochy terénu, ktoré 
neboli nikdy porušené svahovými pohybmi ale-
bo plochy terénu, ktoré boli činnosťou človeka 
úspešne stabilizované rôznymi sanačnými opatre-
niami, ktoré boli navrhnuté v rámci inžiniersko-
geologického prieskumu staveniska.

Takéto plochy (parcely) celkove:
 – umožňujú bezproblémové využitie územia 

pre poľnohospodárske účely na zabezpečenie 
výživy ľudí,

 – zabezpečujú dostatok území pre stavebnú čin-
nosť všetkého druhu,
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 – zvyšujú celkovú estetiku krajinného pro-
stredia.

Svahové pohyby ako geobariery
Svahové pohyby a  ich výsledné deformácie, 
ako geobariery, všeobecne negatívne vplývajú na 
kvalitu života človeka, hlavne tým, že patria me-
dzi faktory, ktoré:

 – ohrozujú život a  diela človeka, medzi ktoré 
patria katastrofálne zosuvy, skalné zrútenia, 
odvalové zrútenia, padanie kameňov, bahni-
té (zemné), kamenné (skalné) a  bahnito-
kamenné prívalové prúdy a podobne.

Mnohé z týchto pohybov a ich deformácie sú ka-
tastrofického charakteru s priamymi dôsledkami 
na človeka a jeho diela (Tab. 1).

Tab. 1 Prehľad následkov katastrofálnych svahových pohybov v rokoch 1903 – 2004 na 
jednotlivých kontinentoch (Ondrášik, Vlčko, Fendeková, 2011).V tabuľke neboli zahrnuté 
údaje z Číny z roku 1920.

Kontinent Počet udalostí Obete
Celkove 

postihnutých 
obyvateľov

Škody v miliónoch 
US dolárov

Afrika 22 721 19 740 0
Amerika 139 20 532 4 667 943 1 318

Ázia 220 15 754 5 056 534
Európa 75 16 158 41 536 1 706

Medzi najtragickejšie udalosti, napr. patria 
zosuvy, ktoré si v  Číne (Ningxia, Haiyuan) 
v  roku  1920 vyžiadali 100  000  životov, zosuvy 
vzniklé v  roku  1980 pri výbuchu sopky Svätej 
Heleny v USA si vyžiadali 57 životov. V Europe to 
bol zosuv svahu na rieke a priehrade Vajont v Ta-
liansku, kde zahynulo takmer 3 000 ľudí (obr. 4).

Obr. 4 Odlučná časť zosuvu na svahu Vojontu 
v Taliansku v roku 1963

Na Slovensku, našťastie sme doteraz nezazname-
nali žiadne straty na životoch priamo súvisiacich 
so vznikom svahových pohybov. V  niektorých 
prípadoch, vzniknuté svahové deformácie vyvo-
lali u ľudí množstvo stresových situácií, ktoré po 
čase mali podstatný vplyv na úmrtnosť.

Svahové pohyby však u nás značne ohrozujú die-
la človeka. Napríklad pri katastrofálnom zosuve 
v Handlovej v roku 1960 – 1961 bolo zničených 
15  domov, 2  km cesty I/50, vodovod, linka VN 
a iné (obr. 5).
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Obr. 5 Zničená časť domov zosuvom Handlovej 
v roku1960 – 1961

V roku 2010 vzniklo na Slovensku 577 zosuvov, 
pri  ktorých bolo zničených 136  domov, 4  km 
ciest, 0,4 km železníc a iné (Baliak, Stríček, 2012), 
(obr. 6).

Obr. 6 Časť zničených domov V Nižnej Myšli 
v roku 2010

O ohrození diel človeka svedčia výsledky vyplý-
vajúce z riešenia úlohy Atlas máp stability svahov 
Slovenska v mierke 1 : 50 000 (Tab. 2).

Tab. 2 Dosiahnuté štatistické výsledky úlohy Atlas máp stability svahov Slovenska (Šimeková, 
Martinčeková a kol., 2006)
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Celkový počet SD 1 509 749 1 973 21 442 6 433 2 152 1 943 1 846 515 3 220 387 21 190

Priemerný sklon 
svahu (°) 25,5 15,9 16,6 14,1 15,3 13.2 13,4 13,7 13,4 1 1,5 10,1 9,1 14,0

Plocha porušená SD (ha) 17 653,3 6 088,5 20 452,7 289,1 6 786,7 70 167,2 21 620,6 18 853.4 38 566,1 13 648,2 36 347,5 7 118,0 257 591,2

% z porušenej plochy 
oblasti 4,7 0,7 11,9 11,9 7,7 13,5 15.8 9.3 11,8 7,2 5,2 0,5 5,3

Poľnohospod, pôda (ha) 2 621,7 3 147,4 6 193,8 170,6 2 657,2 38 114,5 14 232,7 12 528.2 12 331,5 5 970,1 27 232,9 5 089,4 130 289,9

Lesná plocha (ha) 11 267,1 2 832,5 14 080,8 118.5 4 103,7 31 064,4 7 072,8 6 129,6 25 882,3 7 526,7 8 321,4 1 843,6 120 243,2

Iné plochy (ha) 3 764,6 108,7 178,1 25,8 988,3 315,1 195,6 331,3 152,4 793,3 185,0 7 058,1

Diaľnice a cesty 1 tr. (m) 3 697,0 300,0 4 630,0 700.0 26 308,0 21 002.0 12 780,0 3 830,0 2 265,0 21 995,0 1 309,0 98 816,0

Cesty II a III tr. (m) 7 320,0 26 584,0 21 095,0 4 945,0 235 165,0 58 890,0 48 418,0 35 592,0 14 995,0 93 674,0 24 730,0 571 408,0

Železnice (m) 3 640.0 5 667,0 4 505,0 7 963,0 10 385,0 3 890.0 7 895,0 315,0 13 100,0 9 850,0 67 210,0

Pozemné stavby (ks) 401 1 134 3 164 128 9 646 3 224 2 233 2 025 816 4 436 713 27 920

Ostatné stavby (ks) 21 19 16 9 212 45 54 47 14 135 28 600

Ohrozených viac ako 
50 objektov 7 6 3 3 46 18 10 15 1 49 10 168

Produktovody 
nadzemné (m) 26 630,0 31 905.0 79 235,0 11 120,0 364 565,0 116 390,0 91 041,0 95 400,0 22 490,0 238 770,0 38 510,0 1 116 056,0

Plynovody (m) 1 435,0 2 716,0 2 110,0 550,0 21 224,0 14 610,0 9 310,0 13 565,0 920,0 30 600,0 4 140,0 101 180,0

Ropovody(m) 1 300,0 250,0 480,0 1 470,0 3 500,0

Vodovody (m) 8 100,0 1 1 470,0 1 1 040,0 5 600,0 39 905,0 24 880,0 24 220,0 45 630,0 7 560,0 96 850,0 15 670,0 290 925,0
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 – svahové pohyby, ako geofaktor životného pro-
stredia tiež vyvolávajú nepriaznivé interakcie 
medzi geologickým prostredím a dielami člo-
veka čím značne znižujú efektívnosť výstavby 
a  prevádzky technických diel hlavne preto, 
že vznikajú obrovské hospodárske škody, ktoré 
pre obnovenie efektivity výstavby a prevádzky 
si vyžadujú následné obrovské prostriedky pre 
ich sanáciu v  rámci vykonania ich opätovnej 
stabilizácie. Tak  napríklad v  USA sa na tieto 
účely ročne vynakladá  3,5  miliardy dolárov, 
na Slovensku je to okolo 1 milióna EUR (On-
drášik, Vlčko, Fendeková (2011).

 – svahové pohyby napokon patria medzi geo-
faktory predstavujúce negatívne vplyvy tech-
nických diel a  zásahov, ktoré vážne poško-
dzujú geologické prostredie negatívnymi 
antropogénnymi vplyvmi a vyvolávajú potre-
bu jeho ochrany a rekultivácie (Obr. 7, 8).

Obr. 7 Zosuv svahu zárezu na trase R-1 pri 
Nitre z roku 2010

Obr. 8 Sanovaný zosuv na trase R-1 pri Nitre 
z roku 2015

Záver
Záverom je možné konštatovať, že  svahové po-
hyby a ich výsledné svahové deformácie, ako ge-
ofaktor životného prostrdia výrazne vplývajú na 
život človeka a to hlavne tak, že:

 – priamo ohrozujú jeho život a diela, resp. znač-
ne vplývajú na jeho psychyku

 – znižujú efektívnosť výstavby a prevádzky diel 
vykonaných človekom

 – ohrozujú geologické prostredie negatívnymi 
antropogánnymi zásahmi a podobne.

Celkove to znamená, že  geopotenciály zvyšujú 
kvalitu života a geobariéry znižujú kvalitu života 
človeka.

Dôležitou úlohou geológie je v  tejto súvislos-
ti podieľať sa na znižovaní negatívnych vplyvov 
svahových pohybov a  ich deformácií a  to vyko-
návaním dôkladného inžinierskogeologockého 
prieskumu území, vrátane stanovenia celkovej 
stability svahov, návrhov ich stabilizácie ako aj 
kontroly jej vykonávania a dlhodobého sledova-
nia jej účinnosti.
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Súhrn
Z  monitorovaných chorôb v  kontaminovaných 
oblastiach Žiarskej kotliny predpokladáme, 
že môže existovať kauzálna závislosť medzi kon-
centráciou fluóru v prostredí a vysokým výskytom 
nádorov, chorôb žliaz s vnútorným vylučovaním, 
ako aj vrodených vývojových chýb u  sledovanej 
detskej populácie 0 – 14 ročných za roky 1987 až 
1995. Tieto výsledky predstavujú prvé priblíženie 
k problému a indikujú, že je potrebný ďalší pod-
robnejší výskum.

Kľúčové slová
fluór, medicínska geochémia, detská populácia, 
Žiarska kotlina

Hlinikáreň ZSNP v  Žiari nad Hronom 
(od  roku  1993 Slovalco, a. s.) svojimi emisiami 
neovplyvňovala len blízke okolie závodu, ale  aj 
oblasť celej Žiarskej kotliny. Najväčšiu škodlivinu 
tu predstavoval fluór. Imisné postihnutie okolia 
závodu fluórom bolo najväčšie v 60-rokoch mi-
nulého storočia, kedy bolo potrebné vysťahovať 
obec Horné Opatovce. Od počiatku 70-rokov mi-
nulého storočia po zavedení absorbérov do tech-
nologického procesu výroby Al poklesla prie-
merná ročná koncentrácia F v ovzduší z 8 μg.m−3 
v roku 1973 na 3 μg.m−3 v roku 1987, čo ešte stále 
predstavovalo trojnásobné prekročenie prípust-
ného limitu. V  takto postihnutých oblastiach sa 
zistili negatívne vplyvy najmä na pôdny pokryv, 
fluóru a  faunu, čo  je však horšie najmä na det-
skú populáciu. Tieto sa prejavovali častejšími 
ochoreniami dýchacích ciest, škvrnitosťou zubov, 
zmenami v  kostnom tkanive a  krvnom obraze. 

U populácie žijúcej v tejto oblasti boli indikované 
zvýšené obsahy F  vo všetkých sledovaných tka-
nivách.

Modernizáciou výrobného procesu, najmä po 
roku 1990, sa situácia zmenila, novou technoló-
giou sa od konca roku 1995 podarilo znížiť kon-
centráciu fluoridov v imisiách pod 1 μg.m−3, kto-
rá nie je škodlivá pre prostredie.

Topografiu bývalého okresu Žiar nad Hronom, 
geologickú a  geochemickú charakteristiku Žiar-
skej kotliny a ďalšie informácie môže čitateľ nájsť 
v  nasledovných prácach: Bímová (1995); Čurlík 
(1995); Hlavnička (1992); Khun et al. (1997); Ko-
nečný a Lexa (1984) a Múdry et al. (1992).

Vstupné údaje o zdravotnom stave detskej popu-
lácie 0 – 14 ročných za roky 1987 – 1995 boli zo-
zbierané z detských oddelení nemocníc spádovej 
oblasti: Žiar nad Hronom (ZH), Nová Baňa (NB), 
Banská Štiavnica (BŠ) a  Kremnica (KR). K  dis-
pozícii bolo 13 skupín ochorení klasifikovaných 
podľa MKCH-10, ktorú vydáva WHO: I. až VI., 
IX. až XIV. a  XVII. Pre  túto prácu boli vybraté 
tri skupiny ochorení: II.  – nádory; IV.  choroby 
žliaz s vnútorným vylučovaním a XVII. – vrode-
né chyby, deformácie a  chromozómové anomá-
lie  – teda ochorenia podmienené predpoklada-
ným vplyvom fluóru z emisií a ním znečistených 
abiotických zložiek životného prostredia (pôdy 
a  poľnohospodárskych plodín; nie  pitná voda, 
ktorá vyhovuje norme). Pozn.: Spádová oblasť 
uvedených nemocníc zahŕňala 20  katastrálnych 
území obcí.
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V  tab.  1 sú uvedené počty dispenzarizovaných 
0 – 14 ročných detí u vybraných skupín ochorení 
(MKCH-10) a ich percentuálne podiely na celko-
vej chorobnosti v  spádových oblastiach nemoc-
níc vtedajšieho okresu Žiar nad Hronom.

Tab. 1 Počty dispenzarizovaných 0 – 14 ročných detí u vybraných 3 skupín ochorení a ich 
percentuálne podiely na celkovej chorobnosti v spádových oblastiach vtedajšieho okresu 
Žiar nad Hronom.

MKCH-10
1987 – len predškolský vek

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 3 0,55 1 0,36 – – – –
IV. chor.žliaz s vnút. 10 1,83 6 2,18 7 2,76 3 1,59
XVII. vrodené chyby 31 5,68 22 8,00 30 11,81 14 7,41
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 546 100,00 275 100,00 254 100,00 189 100,00

MKCH-10
1988

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 11 0,39 7 0,52 3 0,22 1 0,06
IV. chor.žliaz s vnút. 217 7,72 52 3,85 55 4,10 24 1,43
XVII. vrodené chyby 99 3,52 37 2,74 65 4,85 53 3,15
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 2 811 100,00 1 350 100,00 1 340 100,00 1 684 100,00

MKCH-10
1989

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 9 0,32 5 0,42 3 0,25 – –
IV. chor.žliaz s vnút. 227 7,98 41 3,44 49 4,05 19 1,43
XVII. vrodené chyby 89 3,13 35 2,94 50 4,14 40 3,01
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 2 844 100,00 1 191 100,00 1 209 100,00 1 327 100,00

MKCH-10
1990

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 9 0,31 5 0,50 2 0,16 – –
IV. chor.žliaz s vnút. 209 7,22 29 2,89 56 4,57 13 1,67
XVII. vrodené chyby 274 9,46 92 9,17 93 7,59 44 5,66
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 2 895 100,00 1 003 100,00 1 226 100,00 777 100,00



Akupunktúra a naturálna medicína 5 – 6/2015 60

Interdisciplinárne pohľady
Vplyv fluóru na zdravotné problémy v Žiarskej kotline

Doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc.

MKCH-10
1991

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 18 0,38 – – 3 0,26 – –
IV. chor.žliaz s vnút. 257 5,36 – – 47 4,13 – –
XVII. vrodené chyby 436 9,10 – – 3 5,53 – –
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 4 792 100,00 – – 1 139 100,00 – –

MKCH-10
1992

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 16 0,60 5 0,50 3 0,26 2 0,25
IV. chor.žliaz s vnút. 192 7,14 30 2,98 47 4,13 13 1,64
XVII. vrodené chyby 277 10,30 9 0,89 63 5,53 58 7,30
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 2 689 100,00 1 007 100,00 1 139 100,00 794 100,00

MKCH-10
1993

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 16 0,62 4 0,35 2 0,18 2 0,24
IV. chor.žliaz s vnút. 175 6,78 29 2,51 48 4,42 13 1,59
XVII. vrodené chyby 281 10,89 112 9,71 16 1,47 60 7,34
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 2 581 100,00 1 154 100,00 1 086 100,0 817 100,00

MKCH-10
1994

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 16 1,01 3 0,50 2 0,45 1 1,14
IV. chor.žliaz s vnút. 127 8,04 22 3,64 24 5,45 7 0,96
XVII. vrodené chyby 259 16,40 92 15,21 23 5,23 37 5,08
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 1 579 100,00 605 100,00 440 100,00 728 100,00

MKCH-10
1995

ZH NB BŠ KR
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

II. nádory 11 1,09 3 0,44 2 0,45 1 0,15
IV. chor.žliaz s vnút. 85 8,45 30 4,39 24 5,45 7 1,02
XVII. vrodené chyby 129 12,82 80 11,71 23 5,23 1 0,15
Celkový počet ochorení 
u 13 sledovaných skupín 1 006 100,00 683 100,00 440 100,00 689 100,00

Vysvetlivky:  nemocnice: ZH – Žiar nad Hronom; NB – Nová Baňa; BŠ – Banská Štiavnica; KR – Kremnica. 
Abs. = absolutný počet ochorení; % – percentuálny podiel zo všetkých 13 skupín sledovaných 
ochorení; – údaje nie sú k dispozícii
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Obr. 1 I. Nádory (% podiel na celkovej 
chorobnosti)
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Obr. 2 IV. Choroby žliaz s vnútorným 
vylučovaním (% podiel na celkovej 
chorobnosti)
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Obr. 3 XVII. Vrodené chyby (% podiel na 
celkovej chorobnosti)

U  sledovaných troch skupín ochorení u  detskej 
populácie v  Žiarskej kotline možno konštatovať 
najvyššie podiely chorobnosti spádovej oblasti 
nemocnice Žiar nad Hronom. Pokiaľ ide o  vy-
soký podiel nádorových ochorení, v  bývalom 
okrese Žiar nad Hronom (obr. 1) je chorobnosť 
aj úmrtnosť u dospelej populácie na nádory štít-
nej žľazy najvyššia na Slovensku pretože fluoridy 
fatálne urýchľujú rakovinový proces v  dôsledku 
prínosu glukózy do rakovinových buniek, čo ve-
die k  imunosupresii. Podobne pri chorobách 
žliaz s vnútorným vylučovaním (obr. 2) u zmien 
štítnej žľazy možno uvažovať o vytesňovaní jódu 
fluórom na základe pokusov s  iným halogéno-
vým prvkom (Velický et al., 1997). Vysoký podiel 
vrodených chýb v  spádovej oblasti nemocnice 
v Žiari nad Hronom (obr. 3) môže byť výsledkom 
genetickej predispozície, pričom sa dá dôvodne 
predpokladať značný príspevok vplyvu fluoridov 
a  ďalších polutantov, najmä radioaktívneho Cs 
(vysoké obsahy v pôdach Žiarskej kotliny). Kon-
centrácie fluoridov ako polutantov v  životnom 
prostredí sú v tejto spádovej oblasti najvyššie.

U detí žijúcich v Žiarskej kotline sa bežne diag-
nostikovala málokrvnosť mikrocytového cha-
rakteru (Turčanová, 1999 in Khun, 2002). Každé 
štvrté dieťa vo veku 7 rokov je v niektorej fáze vý-
vinu anémie, pravdepodobne vplyvom zasahova-
nia toxických exhalátov fluóru do enzymatických 
systémov.

Ako indikátor dlhodobej expozície fluóru sa po-
važujú vlasy. Ako  presnejší biologický expozič-
ný test slúži stanovenie fluóru v moči. Limitnou 
hodnotou je 1 mg F v 1 litri moču. Dr. Turčanová 
láskavo poskytla zo svojho výskumu nasledovné 
údaje:
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Tab. 2 Obsahy fluóru v moči u 10 – 14 ročných 
dievčat a chlapcov zo sledovaných 
katastrálnych území (E. Turčanová, 
november 1997 – osobná komunikácia)

Katastrálne 
územie obce

Dievčatá 10 – 
14 ročné

Chlapci 10 – 
14 roční

F mg.l−1 moču F mg.l−1 moču

Žiar nad 
Hronom

0,25 0,40
0,28
0,41

Hliník nad 
Hronom

0,47 0,89
0,31

Lovča 0,43
Lehôtka pod 
Brehmi 0,48 0,30

Ladomerská 
Vieska 0,61 0,63

I  keď v  ani jednom prípade nebola prekroče-
ná limitná hranica, zaujímavý je najvyšší obsah 
v  súbore 0, 89 mg fluóru v  litri moču z  lokality 
Hliník nad Hronom. Práve tu boli v pôde ziste-
né najvyššie obsahy fluóru prevyšujúce limitné 
legislatívne hodnoty. Teda okrem spomínaných 
indícií o  možnom vplyve fluóru na chorobnosť 
na niektoré skupiny ochorení z  aspektu jeho 
príjmu z  abiotických zložiek životného prostre-
dia Žiarskej kotliny je potrebné venovať pozor-
nosť i ďalšej ceste jeho vstupu do organizmu a to 
z potravinovej zložky – z plodín vypestovaných 
v kontaminovaných oblastiach.

Záver
Z  aspektu obsahov fluóru v  životnom prostredí 
Žiarskej kotliny (20 katastrálnych území) vo vzťa-
hu k sledovaným vybraným skupinám ochorení 
u detskej populácie 0-14 ročných možno konšta-
tovať:

 – najvyššiu chorobnosť sledovanej detskej po-
pulácie na všetky tri vybrané skupiny ochore-
ní v spádovej oblasti nemocnice Žiar nad Hro-
nom oproti ostatným spádovým oblastiam. 

Práve abiotické zložky životného prostredia, 
ako  aj poľnohospodárske plodiny pestované 
v tejto oblasti sú najviac kontaminované fluó-
rom,

 – vysoký podiel nádorových ochorení s  rastú-
cim trendom (doložiť to možno aj u dospelej 
populácie, napr. vysoká chorobnosť a  úmrt-
nosť na rakovinu štítnej žľazy v bývalom okre-
se Žiar nad Hronom v  rokoch 1968  –  1984 
alebo vysoký podiel úmrtnosti na nešpecifiko-
vané rakovinové nádory v rokoch 1983 – 1992 
v porovnaní s celým Slovenskom),

 – choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, naj-
mä zmeny štítnej žľazy, možnosť vytesňovania 
jódu fluórom,

 – vysoký podiel ochorení na vrodené chyby  – 
genetická predispozícia pravdepodobne s prí-
spevkom fluoridov a  ďalších kontaminantov 
v abiotických zložkách životného prostredia,

 – prezentované interpretácie pokladáme za prvé 
priblíženie, problematika si vyžaduje ďalší 
podrobnejší výskum.
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Súhrn
Príspevok stručne prezentuje vybrané charakte-
ristiky výskumnej oblasti humánno-animálnych 
interakcií a špecificky terapie s asistenciou zvie-
rat. V úvode sumarizuje historické kontexty ve-
deckého výskumu v  predmetnej oblasti. Nosná 
pozornosť je v  príspevku venovaná benefitom 
humánno-animálnych interakcií v  ich terape-
utickej aplikácii, opierajúc sa o  konceptuálny 
rámec bio-psycho-sociálneho modelu zdravia. 
Na základe dostupnej odbornej spisby sumarizu-
je zvlášť fyziologické efekty terapie s asistenciou 
zvierat. Od  nich sa vo vzájomnej determinácii, 
ako  postuluje vybraný model, odvíjajú aj bene-
fity v kontexte psycho-sociálnej domény zdravia 
a kvality života ľudí, ktoré sú krátko vymedzené 
v závere tejto časti príspevku. Okrem tradičného, 
všeobecne ľahšie akceptovateľného, na dôkazoch 
založeného vedeckého prístupu sa pre budúcnosť 
výskumu i uplatnenia javí ako inšpiratívna aj te-
ória morfickej rezonancie. Tá, opierajúc sa o ho-
listický prístup a charakteristiku špecifík rôznych 
morfických polí vytvára novú perspektívu v na-
zeraní na humánno-animálne interakcie a  ich 
terapeutické využitie. Príspevok tak v závere po-
núka stručný popis tejto teórie v kontexte pred-
metnej témy.

Kľúčové slová
bio-psycho-sociálny model zdravia, teória mor-
fickej rezonancie, humánno-animálne interakcie, 
terapia s asistenciou zvierat, terapia s asistenciou 
psa (canisterapia).

Humánno-animálne interakcie ako 
predmet vedeckého záujmu
Človek so svojím biologickým pozadím je súčas-
ťou prírodného spoločenstva, a  tak sa prírodné 
prostredie (zahŕňajúc aj geofyzikálne, chemic-
ké, animálne a i.) stáva jeho samozrejmým kon-
textom. Vzťahy ľudí a  zvierat majú existenčnú, 
biologicko-etologickú, psychosociálnu evoluč-
nú históriu1. Aj  napriek spoločnej koevolúcii 
ľudí a  subhumánnych živočíchov sa legitímna 
vedecko-výskumná pozornosť zaujíma o  oblasť 
humánno-animálnych interakcií (ďalej  HAI) 
len niekoľko desaťročí (primárne zvlášť antrozo-
ológia, ale aj ďalšie, ako psychológia, humánna aj 
veterinárna medicína, sociológia a ďalšie).

Najčastejšie odborná spisba spája začiatky ve-
decko-výskumnej činnosti v  predmetnej ob-
lasti s  publikáciami Levinsona v  60-tych ro-
koch 20.  storočia (zvlášť príspevku The Dog as 
a Co-Therapist, publikovaného v roku 1962 v ča-
sopise Mental Hygiene, a monografii Pet-Oriented 

1 Bližie o etologických aspektoch humánno-animálnych 
interakcií v slovenských podmienkach, napr. Hvozdík 
(2002), Hvozdík, Bučková (1999) a i.
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Child Psychotherapy z  roku 1969)2. Viacerí od-
borníci (napr. Wilson, Turner, 1998; Fine, 2000, 
2010; Chandler, 2012; Odendaal, 2007; McCardle 
et  al., 2011 a  i.) sa  domnievajú, že  Levinson 
koncipoval východiská novej vednej disciplíny 
Human-Companion Animal Bond (v  súčasnos-
ti  HAI). Aj  napriek počiatočnému skepticizmu 
odborníkov a  odborníčok, hlavne z  prostredia 
verejného zdravotníctva, sa v neskoršom období 
(najmä od 80-tych rokov  20. storočia) výskum 
v oblasti HAI a zvlášť ich terapeutickej aplikácie 
v celosvetovom kontexte rapídne rozvíjala.

V roku 1984 Beck a Katcher (in: Beck, Katcher, 
1996) na  základe metaanalýzy publikačnej čin-
nosti v  predmetnej oblasti konštatovali, že  ide 
predovšetkým o opisné či na hypotézach založe-
né štúdie. Podľa autorov absentovali experimen-
tálne zistenia argumentujúce pozitívne benefity 
HAI pre zdravie ľudí, hoci možnosť facilitácie 
iných konvenčných terapií prostredníctvom in-
korporácie interakcií so zvieratami nevylúčili. 
Podľa autorov terapeutické efekty HAI boli skôr 
emocionálnou odpoveďou pacientov a pacientok 
na prítomnosť zvierat, čo oprávňovalo využívanie 
skôr kvôli rekreačným účelom, než by boli jasne 
preukázané relevantné zdravotné benefity.

2 Historicky však východiská koncipovali už Buck 
(1903, in: Serpell, 1996) a Bossard (1944, in: Rowan, 
Thayer, 2000). V akademickej stati Buck analyzoval 
1 200 esejí detí o ich psoch a dospel k zisteniu, že deti 
vnímajú psov ako významný zdroj bezpodmienečného 
prijímania a náklonnosti v situáciách osamelosti 
a bezmocnosti (Serpell, 1996). Bossard diskutoval 
význam spoločenských zvierat pre rodinný život 
a duševné zdravie jednotlivých členov rodiny, zvlášť 
vo vzťahu k vývinu detí, a definoval rôzne roly, 
ktoré môže zohrávať pes v rodine (napr. pôsobí ako 
sociálny lubrikant, je zdrojom bezpodmienečnej lásky, 
spoločníkom, „učiteľom“ detí pri nácviku hygienických 
návykov, napomáha zvýšiť sebavedomie, rozvíja 
empatiu, atď. (Rowan, Thayer, 2000).

Od 80-tych rokov sa zintenzívnil (multidiscipli-
nárny) výskum orientovaný už do dvoch úrov-
ní  – v  kontexte podpory zdravia (a  celkovej 
kvality života vlastníkov spoločenských zvierat) 
a v súvislosti so špecifikami novokonštituované-
ho druhu terapie s  asistenciou zvierat (Serpell, 
1996, 2000; Fine, 2000, 2010; Odendaal, 2007; 
Chandler, 2012). Stimulom boli najmä zistenia 
Friedmann et  al. (1980, in: Friedmann, 2000; 
Friedmann, Thomas, 1998) v  rámci signifikant-
ných korelácií HAI a s vybranými faktormi zdra-
votného stavu osôb s kardiovaskulárnymi ocho-
reniami.

V uvedenom období vznikli aj mnohé organizá-
cie so zameraním na predmetnú oblasť. Ich čin-
nosť sa postupne profilovala v  spojitosti s prak-
tickou realizáciou, ako aj vo vedecko-výskumnej 
činnosti. Na území Spojených štátov amerických 
a  Kanady (s  európskym presahom) patria dnes 
k najvýznamnejším Delta Society (od roku 2012 
pod názvom Pet Partners), International Society 
For Anthrozoology (ISAZ), American Humane 
Association, International Society for Animal-As-
sisted Therapy (ISAAT), International Association 
of Human-Animal Interaction Organisations (IA-
HAIO)3 a  ďalšie. V  Európe sú dnes najvýznam-
nejšími Institute for Interdisciplinary Research on 
the Human-Pet Relationship (IEMT) (Rakúsko, 
Švajčiarsko), Tiere helfen Menschen, Therapiehun-
de Deutschland (Nemecko) a European Society for 
Animal Assisted Therapy (ESAAT)4 (Rakúsko).

Tieto poznatky podporili tiež záujem o výskum 
mechanizmov pôsobenia HAI na zdravie ľudí 
a k formulovaniu východiskových teórií ich vply-
vu na kvalitu života ľudí. Postulované boli najmä 

3 Vznikla v roku 1992. V súčasnosti je strediskom 
akademických a výskumných aktivít, lídrom a strešnou 
organizáciou v oblasti HAI.

4 ESAAT je zastrešujúcou organizáciou pre oblasť aktivít 
a terapie s asistenciou zvierat v Európe. Vznikla v roku 
2004 vo Viedni, kde sídli aj v súčasnosti.
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dve hypotézy – schopnosť zvierat ovplyvniť, indu-
kovať aktuálnu úroveň distresu prostredníctvom 
odpútania a  udržania pozornosti od vlastného 
postihnutia či choroby (Katcher et  al., 1983, in: 
Serpell, 2000) a  schopnosť poskytovať sociálnu 
oporu redukujúcu prežívaný distres (stress-redu-
cing/stress-buffering) (McNicholas, Collis, 1998; 
Serpell, 1996; Siegel, 1990, in: Beck, 2000 a i.).

V roku 1987 National Institutes of Health (na kon-
ferencii The Health Benefits of Pets) vymedzila 
päť oblastí pre intenzívny výskum HAI, a bene-
fity HAI pre osoby s kardiovaskulárnym ochore-
ním, zdravotné benefity HAI pre staršie osoby, 
sociálne a  terapeutické benefity  HAI, riziká vy-
plývajúce z HAI a rola zvierat v súvislosti s (so-
ciálnym, emocionálnym, kognitívnym) vývinom 
osobnosti ľudí (i v  jednotlivých vývinových štá-
diách v kontexte celého životného cyklu). Viacerí 
odborníci (napr. Garrity, Stallones, 1998; Hines, 
Frederickson, 1998; Wilson, Turner, 1998; Fine, 
2000, 2010; Beck, 2000; Johnson, Odendaal, Me-
adows, 2002; Morrinson, 2007; Knight, Edwards, 
2008; Herzog, 2011; McCardle et al., 2011; Chan-
dler, 2012; Chur-Hansen, Zambrano, Crawford, 
2013 a  i.) však v  súčasnosti na základe meta-
analýz realizovaných výskumov dokumentujú, 
že  okrem poslednej z  daných tém v  súčasnosti 
disponujeme dostatočnou odbornou a vedeckou 
argumentáciou v  prospech pozitívnych vplyvov 
interakcií so zvieratami (zvlášť spoločenskými) 
na  zdravie a  kvalitu života ľudí5. Aktuálne em-

5 Na druhej strane, napr. Garrity a Stallones (1998) 
vyjadrili pochybnosti o existencii relevantných 
dôkazov o priamom kauzálnom vplyve HAI na 
zdravie ľudí. Podľa autorov pozitívne výsledky skôr 
korelujú s faktorom sociálnej opory ľudí v kontakte so 
zvieratami. Autori podporili najmä sprostredkovaný 
vplyv (buffering mechanism), zároveň ale nepopreli aj 
možnosť priameho kauzálneho účinku.

pirické poznatky tak síce stále limitujú naše de-
tailné porozumenie recipročným efektom  HAI, 
zvlášť korelujúcim so zdravím a  kvalitou života 
ľudí, súčasná poznatková báza však už vytvára 
solídnu evidenčnú a argumentačnú bázu pozitív-
nych benefitov.
V  týchto súvislostiach sa však pre potreby prí-
spevku nebudeme venovať celému spektru HAI 
v  ich šírke a  variabilite, ale  vybranej parciálnej 
oblasti  – terapeutickej aplikácii. Hoci sa v  pod-
mienkach Slovenskej a  Českej republiky zauží-
valo označenie zooterapia (alebo animoterapia, 
kde sa najčastejšie stretávame hlavne s canistera-
piou a hippoterapiou), tento pojem je obsahovo 
mätúci6. Preto sa opierame o  definície, ako  ich 
navrhla pracovná skupina IAHAIO (IAHAIO 
White Paper: The IAHAIO Definitions for Animal 
Assisted Intervention and Animal Assisted Activity 
and Guidelines for the Wellness of Animals Invol-
ved 2013), odlišujúc intervencie od aktivít s účas-
ťou / s asistenciou / so zahrnutím zvierat (Animal 
Assisted Intervention/Animal Assisted Activities7).

Intervencie s asistenciou zvierat sú na cieľ orien-
tované intervencie, ktoré intencionálne inkorpo-
rujú „zvieratá do služieb v oblasti zdravotníctva, 

6 V praxi i vo výskume spôsobuje nedorozumenia, 
nesprávny výklad a neprimerané očakávania v rovine 
kvalifikačných a osobnostných charakteristík osôb 
poskytujúcich tieto služby, predpokladov o zvieratách 
zaradených do služieb, ako aj očakávaných efektov – 
často chápaná ako jednoznačne cielené terapeutické 
intervencie, čo nie je vždy v súlade s realitou.

7 V minulosti tiež pojmy pet therapy, pet-facilitated 
therapy (animal-facilitated therapy), pet-mediated 
therapy, human/companion animal therapy, co-therapy 
with an animal, four-footed therapy, príp. v špecifických 
oblastiach napr. pet-oriented psychotherapy, animal-
assisted psychotherapy, animal-assisted counselling, 
animal-assisted social work, animal-assisted nursing, 
animal-facilitated counselling, animal-assisted support 
services, atď.
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vzdelávania a humanitných služieb8 (napr. so ciálna 
práca) s cieľom dosiahnutia terapeutických efektov 
u ľudí. Intervencie s asistenciou zvierat začleňujú 
humánno-animálne tímy do formálnych humanit-
ných služieb“ dvoma formami, ako terapiu s asis-
tenciou zvierat alebo edukáciu s asistenciou zvie-
rat (The IAHAIO Definitions… 2013, s. 4).

Pritom terapia s asistenciou zvierat (Animal As-
sisted Therapy – AAT) je „na cieľ orientovaná, plá-
novaná a  štrukturovaná terapeutická intervencia 
realizovaná/riadená profesionálom z oblasti medi-
cíny, vzdelávania či humanitných služieb. Progres 
intervencie je meraný a zaznamenávaný v odbor-
nej dokumentácii. AAT sú realizované pomáhajú-
cimi profesionálmi s  formálnym vzdelaním a od-
bornými znalosťami v  rámci ich praxe. AAT  sa 
zameriava na posilnenie fyzického, kognitívneho, 
behaviorálneho a/alebo socio-emocionálneho fun-
govania konkrétneho klienta“ (The IAHAIO Defi-
nitions…, 2013, s.  4). Pôvodne bola definovaná 
v Standards of Practice for Animal-Assisted Acti-
vities and Animal-Assisted Therapy (1996, s.  79) 
ako  intervencia, „v ktorej zvieratá spĺňajúce špe-
cifické kritériá sú integrálnou súčasťou liečebného 
procesu. Terapie s asistenciou zvierat sú poskyto-

8 Z angl. human services – programy a činnosti zamerané 
na podporu ľudí a ich well-beingu, najmä sociálne 
služby, zdravotníctvo, vzdelávanie, oblasť bývania, 
príjmov, justície a verejnej bezpečnosti.

vané a/alebo riadené poskytovateľmi zdravotníckej 
alebo sociálnej služby v rozsahu ich profesie. Táto 
terapia je plánovaná ako prostriedok podpory zvý-
šenia ľudských fyzických, sociálnych, emocionál-
nych a/alebo kognitívnych funkcií. Špecifické ciele 
musia byť stanovené profesionálmi a proces i pok-
rok dokumentovaný, meraný, zaznamenaný a vy-
hodnotený“9.
Ide  teda o  intencionálnu inkorporáciu zvierat 
do terapeutického plánu a  procesu kvôli facili-
tácii terapie a rekonvalescencie osôb s akútnymi 
či chronickými ochoreniami. Ich  aplikáciou sa 
zvyšuje variabilita tradičných terapií, pričom an-
ticipovanými benefitmi sú napr. zdravotné bene-
fity, rozvoj kognitívnych, fyzických a  sociálnych 
schopností, emocionálnej regulácie a pod.10

9 Medzi kľúčové charakteristiky AAT patria: a) na ich 
realizáciu dohliada odborník v rámci vlastnej profesie, 
pričom zviera môže byť vedené aj dobrovoľníkom 
pracujúcim podľa pokynov odborníka, b) môžu byť 
zahrnuté do terapeutického procesu len v rámci 
špecializácie pomáhajúceho profesionála, c) sú 
zamerané na konkrétne terapeutické ciele, d) sú riadne 
monitorované a dokumentované (Student Manual…, 
2008).

10 V praxi sa častejšie realizujú rekreačne, motivačne 
alebo edukačne (nie terapeuticky) zacielené aktivity 
s asistenciou zvierat (Animal Assisted Activities – AAA), 
teda činnosti „poskytujúce možnosti pre motivačné, 
edukačné a/alebo rekreačné efekty zvyšujúce kvalitu 
života“, pričom „tie isté aktivity môžu byť opakované 
pri rôznych osobách, na rozdiel od terapie, ktorá je šitá 
na mieru zvláštnej osobe alebo medicínskemu stavu“ 
(Standards of Practice…, 1996, s. 79). Sú zvyčajne 
realizované formou neformálnych interakcií, často 
vykonávané na dobrovoľníckej báze (osobami 
bez vzdelania v oblasti zdravotníctva, edukácie či 
humanitných služieb) (The IAHAIO Definitions…, 
2013, s. 4 – 5) a zvyčajne neprinášajú vedecké výsledky. 
Nevyžadujú sa formulované špecifické liečebné ciele, 
ani detailná dokumentácia, obsahová náplň je viac 
spontánna a môže trvať len niekoľko minút (Student 
Manual…, 2008).
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Bio-psycho-sociálny model ako 
konceptuálny rámec HAI
V súčasnej odbornej spisbe je postulovaných via-
cero teórií a hypotéz vysvetľujúcich mechanizmy 
pozitívnych benefitov HAI na zdravie a  kvalitu 
života ľudí (najmä teória pritúpania, koncept so-
ciálnej opory, koncepcia evolúcie behaviorálnych 
interakcií, resp. teória „attentionis egens“, teória 
biofílie a novšie formulované „animate-monito-
ring hypothesis“ a  „life-detector hypothesis“)11. 
Niektoré z  nich boli pôvodne koncipované pre 
humánno-humánne interakcie a  následne apli-
kované v  nových kontextoch  HAI. Vzhľadom 
k limitom príspevku sa však ako komplexný kon-
cepčný rámec javí najmä bio-psycho-sociálny 
model, ktorý predstavíme bližšie.

Štruktúru pre porozumenie HAI v kontexte (po-
zitívneho) vplyvu na zdravie ľudí, zdôrazňujúc 
interaktívnu povahu biologickej, sociálnej, psy-
chologickej a  spirituálnej oblasti, ktoré sa na-
vzájom ovplyvňujú a  spolu vytvárajú zdravotný 
status a ďalšie podmienky pre optimálne sociál-
ne fungovanie, môže poskytnúť najmä bio-psy-
cho-socio-kultúrno-spirituálny model. Práve 
v rámci tohto modelu môžeme vidieť, že zvieratá 
ako súčasť prostredia ľudí, majú potenciál ovplyv-
niť funkčnosť všetkých oblastí, fyziologický stav, 
psychosociálne a  spirituálne charakteristiky 
v konkrétnom kultúrnom kontexte (Friedmann, 
Barker, Allen, 2011).

Bio-psycho-sociálny model autora George L. En-
gela (1977, 1980), vznikol ako reakcia na potrebu 
nového medicínskeho prístupu v 70-tych rokoch 
minulého storočia. Autor reflektoval a zdôrazňo-
val vo vnímaní zdravia a  choroby vzájomné in-
terakcie biologických, psychických i  sociálnych 
faktorov. Okrem biologických aspektov (ocho-
renia) akcentoval aj psychosociálne a  kultúrne 
dimenzie. Jeho prvotná koncepcia bola postupne 

11 Viaceré z nich stručne charakterizuje a v komparácii 
s teóriou „attentionis egens“ diskutuje Odendaal (2007).

rozpracovaná zahŕňajúc kultúrne a  spirituálne 
aspekty zdravia, a  širšie kontexty štruktúry ro-
diny a  komunity, kultúry a  spoločnosti12 (Hata-
la, 2012; Hutchinson, 2015 a, b). Model integruje 
multiúrovňové, biologické, psychologické, sociál-
ne, kultúrne a spirituálne domény (v ich vzájom-
nej determinácii) v  rámci širšieho historického 
socio-politického a kultúrneho kontextu a pred-
stavuje optimálny rámec pre hlbšie porozumenie 
otázkam klienta/pacienta, umožňujúc preskúmať 
päť domén života v  jeho špecifickom prostredí 
(Hutchinson, 2015 a, b).

V  tomto modele sú zvieratá konceptualizované 
v psychosociálnej sfére ako forma sociálnej opo-
ry, ktorá môže ovplyvňovať ostatné sféry a  na-
pokon i  zdravie. Zvieratá môžu priamo ovplyv-
ňovať fyziologické procesy, redukovať depresiu 
alebo úzkosť, zvyšovať sociálnu oporu, čo všetko 
ovplyvňuje fyziologické procesy. Interakcia s po-
kojným a  priateľským spoločenským zvieraťom 
je prostriedkom redukcie fyziológie chronické-
ho stresu spôsobeného osamelosťou, úzkosťou, 
depresiou, rovnako ako zníženia fyziologických 
stresových odpovedí spôsobených akútnymi stre-
sormi.

Psychosociálny distres, zahŕňajúc osamelosť, 
úzkosť, depresiu (aj  v  dôsledku absentujúcej, 
resp. nedostatočnej sociálnej opory), je  spojený 
s hyperaktivitou hypotalamus-hypofýza-adreno-
kortikálneho systému/osi a  sympatoadrenome-
dulárneho systému/osi. Aktivácia HHA systé-
mu spôsobuje vyplavovanie kortikosteroidov do 

12 Multifaktorialita modelu odmieta redukcionizmus, 
pri ktorom by spirituálne a kultúrne dimenzie mali 
byť „len“ súčasťou sociálnej či psychickej dimenzie, 
argumentujúc ich špecifickým významom a aktuálnymi 
trendmi vo výskume na poli interkultúrnej, 
multikultúrnej, transkultúrnej psychológie 
a etnopsychiatrie (Hatala, 2012). Aj napriek uvedenému, 
vzhľadom k limitom príspevku nebudeme diskutovať 
kultúrne a spirituálne kontexty HAI.
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krvi, kým hyperaktivita SAS spôsobuje zvýšenie 
hladiny katecholamínov, redukciu variability 
srdcového tepu, zníženie myokardiálnej perfú-
zie a ventrikulárnej instability, narušenie funkcií 
imunitného systému. Táto paradigma poskytuje 
rámec pre porozumenie, ako psychosociálne, be-
haviorálne a fyziologické (neuroendokrínne) in-
terakcie ovplyvňujú imunitný systém. V aktivácii 
HHA a SAS systémov, chronický stres indukuje 
potlačenie imunitného systému, zvýši vulnerabi-
litu voči infekciám, čím sa zvyšuje pravdepodob-
nosť chronickej morbidity a mortality. Epidemio-
logické a  experimentálne výskumy prispievajú 
k  porozumeniu fyziologickým efektom prítom-
nosti a interakcie so zvieratami. V tomto výsku-
me je záujem orientovaný na kardiovaskulárny 
systém a komponenty stresových odpovedí (tlak 
krvi, kortizol, epinefrín, norepinefrín, tep  srd-
ca, imunoglobulín  A, proliferácia lymfocytov) 
(Friedmann, Barker, Allen, 2011).

Odendaal (2007) a  Uvnäs-Moberg, Handlin, 
Petersson (2011) na základe opakovaných expe-
rimentálnych štúdií potvrdzujú význam terapie 
s  asistenciou psov v  oblasti fyziologických, en-
dokrínnych, behaviorálnych premenných. Zvlášť 
sa sústredili na hladiny oxytocínu, ako hormónu 
produkovanému v  odpovedi na väzbové, vzťa-
hové správanie (spolu s efektom inhibície stresu 
a  stimulácie sociálnej interakcie). Oxytocínové 
vlákna dosahujú k rôznym oblastiam centrálneho 
nervového systému, ktoré kontrolujú rôzne funk-
cie a vedie k viacerým behaviorálnym a fyziolo-
gickým efektom – znižuje úzkosť cez ovplyvnenie 
amygdaly, znižuje vnímanie bolesti, neutralizuje 
agresiu a  vzrušenie, inhibuje sekréciu kortizolu 
(produkovaného v  odpovedi na stres, zvyšujúc 
tlak krvi, hladinu glukózy, s  imunomodulár-
nymi efektmi). Tiež znižuje aktivitu niektorých 
dôležitých aspektov sympatického nervového 
systému regulujúceho kardiovaskulárny systém, 
ktorý vedie k zníženiu tlaku krvi a zvýšeniu pe-
riférnej kožnej cirkulácie a teploty pokožky. Tiež 

zvyšuje funkciu v niektorých aspektoch parasym-
patického nervového systému kontrolujúc funk-
cie endokrínneho systému gastrointestinálneho 
traktu, ktorý vedie k  zosilneniu digestívnych 
funkcií. Ovplyvňuje sociálne interaktívne sprá-
vanie (a je produkovaný v odpovedi na dôverný 
kontakt a pravdepodobne aj v odpovedi na soci-
álnu oporu), stimuluje párové väzby (aj) u  nie-
ktorých nehumánnych druhov. Vasopresín, ktorý 
súvisí s oxytocínom, tiež zohráva rolu v párových 
väzbách. Má tak dôležité modulatórne efekty na 
sociálne správanie a  zvládanie stresu. Odendaal 
(2007) tiež upozorňuje na signifikantné zmeny 
v  hladinách rôznych neurochemických prvkov, 
zvýšenie endorfínov, oxytocínu, prolaktínu, ky-
seliny fenyloctovej, dopamínu.

Viaceré súčasné výskumy, ako konštatujú Fried-
mann, Barker, Allen (2011), tak  potvrdzujú, 
že  prítomnosť zvieraťa priamo ovplyvňuje pre-
žívanie stresu (zviera ako nárazník či moderá-
tor stresových odpovedí na akútny každodenný 
stres), prezentujúc sa v  okamžitých zmenách 
fyziologických indikátorov stresu, ako  redukcia 
systolického arteriálneho tlaku a kapilárneho tla-
ku a redukcia v epinefrínových a norepinefríno-
vých úrovniach počas a po intervencii so psom.

V  rovine fyziologických efektov HAI pre zdra-
vie ľudí ďalšie štúdie (Friedmann et  al., 1980, 
in: Friedmann, Barker, Allen, 2011; Bolin, 1987, 
1988, in: Wood et  al., 2005; Grossberg et  al., 
1988, in: Beck, 2000; Collis, McNicholas, 1998; 
McNicholas, Collis, 1998; Allen et  al., 1991, in: 
Beck, 2000; Anderson et  al., 1992, in: Rowan, 
Thayer, 2000; Walsh et  al., 1995, in: Chandler, 
2012; Crowley-Robinson et al., 1996, in: Rowan, 
Thayer, 2000; Friedmann, Thomas, 1998; Fried-
mann, 2000; Wagner et al. 2007, in: Fine, 2010; 
Odendaal, 2007 a i.) dokumentujú rýchlejšiu re-
konvalescenciu a predĺženie doby prežitia u pa-
cientov a pacientok s kardiovaskulárnym ochore-
ním; rýchlejšie hojenie rán; zníženie stresu pred 
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a počas vyšetrením, resp. pred a po chirurgickom 
zákroku; zníženie bolesti; redukciu v úrovni krv-
ného tlaku; inhibíciu vzniku a rozvoja psychoso-
matických ochorení; pokles hladiny cholesterolu 
a  plazmy triglyceridov; zníženie úrovne stresu 
a úzkosti vôbec; efektívnejšiu adaptáciu na stre-
sovú situáciu; zmiernenie depresívnych stavov; 
zmeny v  neurohormonálnej produkcii; zníženie 
spotreby liekov (zvlášť anxiolytík a antidepresív); 
zníženie frekvencie návštev lekárov; zníženie 
počtu dní strávených hospitalizáciou; zníženie 
počtu dní práceneschopnosti a  ďalšie pozitívne 
efekty v danej oblasti.
Od fyziologických efektov sa odvíjajú aj benefity 
v kontexte psycho-sociálnej sféry zdravia a kvali-
ty života ľudí. Tu sa výskum orientuje tak na jed-
notlivé determinanty duševného zdravia, ako i na 
konkrétne psychické stavy a procesy.

Sociálne záťažové situácie, úzkosť, psychosociál-
ne napätie sú sprevádzané nepriaznivými fyzio-
logickými reakciami a  zvýšenou náchylnosťou 
k  chorobnosti. V  takýchto situáciách môžu byť 
zvieratá zdrojom opory a  bezpodmienečného 
prijatia (Triebenbacher, 1998, in: Wilson, Tur-
ner, 1998; Fitzgerald, 2007; Morrison, 2007; Her-
zog, 2011; Chandler, 2012), či  dokonca môžu 
byť náhradou humánnej opory (Collis, McNi-
cholas, 1998; McNicholas, Collis, 1998; Zasloff, 
Kidd, 1994, in: Johnson, Odendaal, Meadows, 
2002). V rámci psychosociálnych benefitov tera-
pie s asistenciou zvierat sú preukázané aj ďalšie, 
najmä pozitívny vplyv na jednotlivé kognitívne 
funkcie; rozvoj sociálnych kompetencií a záujmu 
o sociálne prostredie; podpora psychosociálneho 
fungovania; podpora prosociálneho správania 
a  osobnej zodpovednosti; redukcia osamelosti; 
redukcia depresívnych stavov; rozvoj a  posilne-
nie sociálnych oporných sietí, príp. kompenzácia 
ich nedostatkov; podpora efektívnej komuniká-
cie; pozitívny vplyv na sebahodnotenie, sebaúc-
tu a  sebakontrolu; redukcia hrubého správania 
alebo tendencií k  takémuto správaniu; saturácia 

niektorých základných psychologických potrieb 
(byť  milovaný, rešpektovaný, potrebný, akcep-
tovaný a  pod.); facilitácia sociálnych interakcií 
a  sociálneho zapojenia; stimulácia recipročného 
správania v skupinách; tvorba príležitostí užitoč-
ného naplnenia voľného času; vzťah so zvieraťom 
má potenciál poskytnúť hodnotu životu a  per-
spektívy do budúcnosti; v  zariadeniach zvieratá 
facilitujú sociálne a verbálne interakcie a pozitív-
ne ovplyvňujú celkovú atmosféru v konkrétnom 
zariadení atď. (Fine, 2000, 2010; Chandler, 2012; 
Sobo et al., 2006; Knight, Edwards, 2008; Greisler, 
2004; Triebenbacher, 2000; Herzog, 2011; Morri-
son, 2007; Chur-Hansen, Zambrano, Crawford, 
2013; Wilson, Turner 1998; Wood et  al., 2005; 
Odendaal, 2007; Fitzgerald, 2007; Parish-Plass, 
2008 a i.).13

Teória morfickej rezonancie
Hoci teória morfickej rezonancie, ktorej au-
torom je Rupert Sheldrake, nie  je v  súčasnosti 
jednoznačne a  komplexne prijímaná vedeckou 
komunitou, avšak javí sa ako ďalšie z  možných 
vysvetlení pozitívnych benefitov humánno-ani-
málnych interakcií (vo  vzťahu k  ľuďom a  rov-
nako aj k  zvieratám), s  následným vedecko-vý-
skumným i  aplikačným rozmerom. Zároveň sa 
domnievame, že ide o teóriu explicitne kompati-
bilnú s princípmi naturálnej medicíny.

Teória morfickej rezonancie chápe prírodné 
systémy (morfické jednotky) na  všetkých úrov-
niach zložitosti ako organizované a koordinova-
né morfickými poľami, obsahujúcimi inherent-
nú pamäť  – všetky samoorganizjúce sa systémy 
(od kryštálov k ľudskej spoločnosti), dedia kolek-
tívnu pamäť, ktorá ovplyvňuje ich formu a sprá-
vanie. Morfická rezonancia je proces prenosu 
informácií z predchádzajúceho do nasledujúceho 
systému, pričom vplyvy podobného na podobné 

13 V odbornej literatúre nájdeme aj vnímanie 
spoločenských zvierat ako sociálneho kapitálu (Wood 
et al., 2005; Šoltésová, 2014 a, b).
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nie sú ohraničené priestorom. Významná je tu 
hypotéza formatívnej kauzality, podľa ktorej v sa-
moorganizujúcich systémoch rôznych stupňov 
zložitosti existuje celistvosť závislá od charakte-
ristického organizačného poľa daného systému 
(teda morfického poľa), pričom každý takýto 
systém je tvorený časťami, ktoré sú samé osebe 
celkami nižšieho systému a morfické pole posky-
tuje každému celku na každom stupni jeho cha-
rakteristické vlastnosti14 (Sheldrake, 1987a, 2003, 
2004).

Morfická rezonancia je základom inherentnej 
pamäte polí všetkých stupňov zložitosti. Všet-
ky samoorganizujúce sa systémy majú kolek-
tívnu pamäť, ku  ktorej prispieva každý jedinec. 
Ide o kumulatívnu pamäť, založenú na tom, čo sa 
v druhu udialo v minulosti. Prírodné systémy de-
dia túto kolektívnu pamäť od všetkých predkov 
svojho druhu v  procese morfickej rezonancie 
(minulé formy a správanie organizmov determi-
nujú podobné organizmy v súčasnosti a vzorce vo 
vývoji a správaní sa stávajú postupným opakova-
ním habituálne15). Morfická rezonancia je vplyv 
predchádzajúcich štruktúr aktivít na nasledujúce 
podobné štruktúry aktivít organizovaných pro-
stredníctvom morfických polí. Umožňuje pre-
chod spomienok cez priestor a  čas z  minulosti 
(Sheldrake, 1987a, 2003, 2004).

Morfická rezonancia pôsobí prostredníctvom 
morfických polí, ktoré organizujú organizmy 
(živočíchov, rastlín…), koordinujú mozgovú 

14 Odlišujú sa tak morfogenetické polia, percepčné 
polia, molekulárne a kryštalické polia, behaviorálne 
a mentálne polia, kultúrne a sociálne polia (Sheldrake 
2003).

15 Z uvedenej tézy vyplýva aj chápanie prírodných zákonov 
ako prírodných zvykov, resp. návykov (Sheldrake, 2003).

činnosť a  vytvárajú základ mentálnej aktivity16. 
Je  zároveň vysvetlením telepatického typu pre-
pojenia medzi organizmami. V  procese morfic-
kej rezonancie vznikajú medzi podobnými poľa-
mi prepojenia. Rastúce, vyvíjajúce sa organizmy 
sú utvárané/formované poľami, ktoré sú okolo 
a v nich. Každý druh má vlastné polia a v každom 
organizme sú polia v  poliach. Tieto polia majú 
inherentnú pamäť odvodenú od predchádzajú-
cich foriem rovnakého druhu. Morfické polia ur-
čujú usporiadanie v inherentom indeterminizme 
systémov, ktoré sú pod ich vplyvom. Prepájajú 
rôzne časti systémov, ktoré organizujú. Samé sa 
vyvíjajú, prostredníctvom opakovania štruktúr, 
ktoré organizujú, sú  stále pravdepodobnejšie 
a  obvyklejšie. Nútia systémy, ktoré ovplyvňujú, 
vytvárať typické formy a vzorce správania. Na zá-
klade morfických polí sa dejú a organizujú štruk-
túry a vzorce aktivity (reflektujúc nielen zloženie 
organizmov, ale  aj ich tvar). Polia sú ovplyvňo-
vané morfickou rezonanciou, udržiavajú históriu 
predchádzajúcich štruktúr a vzorcov aktivity a tak 
tvarujú budúci vývoj polí17. Morfické polia spája-
jú časti systémov, ktoré sú zdanlivo oddelené (po-
lia sociálnych skupín prepájajú navzájom členov 
skupiny) a tvoria komunikačné kanály, prostred-
níctvom ktorých môžu organizmy ostať v  kon-
takte aj na diaľku. Ide o vnímanie humánno-hu-
mánnych, animálno-humánnych a i. vzťahov ako 
elastických a flexibilných (Sheldrake 1987a, 2003, 
2004). Spoločnosť, obsahujúca množstvo jednot-
livcov, teda môže fungovať a odpovedať ako jed-
notný celok práve prostredníctvom charakteris-
tík jeho morfických polí (u  ľudí napr. vysvetľuje 

16 Bližšie tiež hypotéza „rozšírenej mysle“ (the extended 
mind) ako základu ľudského vnímania, poskytujúca 
nový spôsob uvažovania nad humánno-humánnymi aj 
humánno-animálnymi interakciami a vzťahmi, ako aj so 
svetom okolo (Sheldrake 2004).

17 Vývoj formy je výsledkom vnútornej organizácie 
organizmu a vzájomného pôsobenia mofických polí, 
na ktoré je organizmus naladený. Tento vývoj môže byť 
ovplyvnený genetickou mutáciou (Sheldrake, 1987a).
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v  kontexte sociálneho a  kultúrneho morfického 
poľa aj správanie davov, aj rabujúcich či lynčujú-
cich, futbalových chuligánov atď., ale aj fenomé-
ny, ako módne vlny18) (Sheldrake, 1987b).

Významná je tu hypotéza formatívnej kauzality, 
podľa ktorej v  samoorganizujúcich systémoch 
rôznych stupňov zložitosti existuje celistvosť zá-
vislá od charakteristického organizačného poľa 
daného systému (teda morfického poľa), pričom 
každý takýto systém je tvorený časťami, ktoré sú 
samé osebe celkami nižšieho systému a morfické 
pole poskytuje každému celku na každom stup-
ni jeho charakteristické vlastnosti19 (Sheldrake, 
2003).

18 Sociálne vedomie či pamäť sa prezentuje vo všetkých 
spoločnostiach, napr. cez rituály, ktoré sú typické pre 
všetky spoločnosti, a to v kultúrnych i náboženských 
kontextoch, ale aj v bežných, každodenných 
situáciách (ako napr. pozdrav). Tie možno vysvetliť 
prostredníctvom morfickej rezonancie s predkami 
(Sheldrake, 1987b).

19 Odlišujú sa tak morfogenetické polia, percepčné 
polia, molekulárne a kryštalické polia, behaviorálne 
a mentálne polia, kultúrne a sociálne polia (Sheldrake, 
2003). Hollý a Hornáček (1998) popisujú v kontexte 
hippoterapie iný typ prenosu medzi zvieratami a ľuďmi. 
Odlišujú špecifické (podmienené pôsobením koňa 
a jeho kroku) a nešpecifické (facilitačné) faktory 
pôsobenia koňa a jazdy na ňom. K špecifickým, 
okrem rytmického prenášania trojdimenzionálnych 
pohybových stimulov podmienených krokom koňa, 
pohybu vpred ako základu motorického vývinu, 
bipedálnej chôdze ako základného pohybového vzorca, 
patrí aj neprogramovaný bioenergoinformačný prenos 
z poľa zvieraťa na osobu. Ide o energické posilnenie 
oslabeného človeka z poľa veľkého zdravého zvieraťa, 
a to na úrovni makro (aura a systém energetických 
centier) a mikrosystému (sústava akupunktúrnych dráh 
a bodov). Tento prenos je obojstranný.

V evolúcii ľudí zohrala, podľa Sheldraka (2003), 
dôležitú rolu domestikácia zvierat. Pritom prvé 
domestikované zviera bol práve  pes, ktorého 
„zdomácnenie“ pravdepodobne zohralo dôle-
žitú rolu pre procesy domestikácie iných živo-
číšnych druhov. Hoci pôvodne bol tento proces 
zvlášť prospešný ľuďom, vzájomná previazanosť 
ľudí a zvierat pretrvala dodnes – zvlášť v súvislos-
ti so spoločenskými zvieratami, ktoré zohrávajú 
významnú úlohu v živote mnohých ľudí a ktoré 
sú často vnímané ako členovia rodín – humán-
no-animálne vzťahy sú udržiavané v  dôsledku 
previazanosti ľudskej prirodzenosti s  prirodze-
nosťou zvierat, nie v dôsledku „potrebnosti“ zvie-
rat. Spoločenské zvieratá sú navzájom (rovnako 
ako ľudia) prepojené s ostanými členmi vlastnej 
skupiny, pričom väzby medzi zvieratami a  ľuď-
mi je možné vnímať ako určitý hybrid medzi 
animálno-animálnymi a  humánno-humánnymi 
vzťahmi. Putá prepájajúce členov jednotlivých 
skupín ovplyvňujú ich vzťahy (pričom existujú 
rôzne typy prepojení, v rámci druhu i medzidru-
hovo). Väzby medzi zvieratami vznikajú v rámci 
spoločenského poľa a spoločenské polia prepájajú 
bytosti na diaľku, podliehajú vývoju a disponujú 
pamäťou20.

Spoločenské putá medzi ľuďmi a  domestikova-
nými zvieratami sú špecifickým druhom vzťa-
hov, ktoré existujú medzi živočíchmi rovnakého 
druhu. Ide o vzťahy v rámci morfických polí spo-
ločenských skupín. Pritom úzke väzby sú emoč-
ne rezonantné, čo  vnímame ako kľúčový faktor 
efektivity terapie s  asistenciou zvierat a  v  súvis-
losti s vyššie uvedeným najmä s asistenciou psov. 

20 Spoločenské pole je jednou z tried mofrického 
poľa. Ľudské skupiny dedia cez morfické polia 
kolektívnu pamäť. Skupiny zvierat sú tiež udržiavané 
spolu a formované morfickými poľami a s vlastnou 
kolektívnou pamäťou. Mofrické polia umožňujú prenos 
informácií od jedného člena skupiny k ostatným, 
od zvieraťa k zvieraťu, od človeka k človeku alebo od 
človeka k zvieraťu (Sheldrake, 1988, 2003).
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Účinky či benefity terapie s asistenciou zvierat je 
možné vysvetľovať v týchto súvislostiach aj vzhľa-
dom k  takým kvalitám zvierat, ako  ich empatia 
voči ľuďom, prezentovaná priazeň, náklonnosť, 
spoločnosť, schopnosť emočného naladenia, po-
skytnutia emočného bezpečia. Práve tieto pre-
javy (spolu s  ich vysokou senzitivitou voči po-
trebám, aktuálnemu prežívaniu či zdravotnému 
stavu ľudí) sú u zvierat pravdepodobne príčinou 
a  zároveň dôsledkom vzťahov, ktoré si vytvára-
jú aj s  ľuďmi, prezentujúc sa napr. v upokojujú-
com a povzbudivom účinku na ľudí21 (Sheldrake, 
2003).

Vzhľadom k spoločnej koevolúcii nie sú vníma-
vosť zvierat a  ľudí izolovanými javmi. Podľa hy-
potézy formatívnej kauzality vplyv morfických 
polí prekračuje mozgovú činnosť a  zasahuje do 
vonkajšieho prostredia, spája nás s objektmi na-
šej percepcie a dokáže ich ovplyvňovať prostred-
níctvom našich vnútorných zámerov a pozornos-
ti. Pozitívne účinky terapie s  asistenciou zvierat 
je tak možné chápať aj vzhľadom k charakteris-
tikám percepčného poľa (ako súčasti morfického 
poľa) – pozorovateľ je spojený s objektom svojej 
percepcie prostredníctvom tohto poľa, prepoje-
ného s  mozgovou aktivitou. Ľudia a  zvieratá sú 
prepojení prostredníctvom percepčných polí  – 
čo  vysvetľuje ich vzájomné ovplyvňovanie22 
(Sheldrake, 2003) , kde zdravšie zviera pozitívne 
ovplyvňuje osobu s  určitým typom postihnutia, 
ochorenia a pod.

21 Telepatická komunikácia sa vyskytuje u tých, ktorí 
majú väzbu, je viazaná na emócie, potreby a zámery. 
Uvedené môže vysvetľovať schopnosť zvierat predvídať 
záchvat epilepsie, diabetické hypoglykemické záchvaty, 
diagnostikovať rakovinu aj na iné choroby (Sheldrake, 
2003).

22 Pričom tento efekt na základe popisu východísk teórie 
biofílie popisuje aj Wilson (1984).

Keďže inherentná pamäť obsahuje formu i vzor-
ce správania, resp. aktivít, správanie zvierat sa 
môže rýchlo vyvíjať – prostredníctvom morfickej 
rezonancie sa vytvára kolektívna pamäť, pričom 
nápadné adaptačné javy sú zrejmé zvlášť u domá-
cich zvierat, čo môže súvisieť s rastúcim záujmom 
o terapeutické aspekty humánno-animálnych in-
terakcií a  narastajúci počet takto orientovaných 
terapeutických tímov.

Záver
Aplikačne, reflektujúc fyziologické a  psycho-so-
ciálne benefity HAI v ich vzájomnej determinácii, 
ako  sme ich vyššie popísali, je  možné následne 
efektívne inkorporovať terapiu s asistenciou zvie-
rat do terapeutického procesu23 (v slovenskej pra-
xi sa v  posledných dekádach výrazne prejavuje 
fenomén tzv. „canisterapie“. O jej reálnych bene-
fitoch, možnostiach a rizikách, však u nás v zása-
de absentujú relevantné empirické zistenia, čo je 
možné považovať za jeden z kľúčových faktorov 
jej nízkej akceptácie ako seriózneho komplemen-
tárneho terapeutického prístupu. Je  opodstat-

23 Sumarizujúc ide najmä o tieto: zníženie iniciálnej 
rezervovanosti, neistoty a úzkosti z terapie; facilitácia 
terapeutického vzťahu; motivácia ku komunikácii 
a interakcii s terapeutom; stimulácia interpersonálnych 
vzťahov; zvýšenie motivácie pre aktívne zapojenie 
do terapie; podpora schopnosti sebakontroly 
(aj u terminálnych stavov) a zodpovednosti; podpora 
vyjadrovania emócií; aktivizácia, stimulácia k pohybu, 
motivácia k fyzickej aktivite a rehabilitácii; aktívna 
relaxácia; saturácia taktilných potrieb; uspokojenie 
potreby bezpodmienečného prijímania a akceptácie; 
kompenzácia nedostatočnej sociálnej opory 
a poskytovanie útechy; zmiernenie bolesti; zmiernenie 
pocitov osamelosti; saturácia potreby pozornosti a ďalšie 
(Baun a McCabe, 2000; Beck, 2000; Fine, 2000, 2010; 
Odendaal, 2007; Morrison, 2007; Atwood-Harvey, 
2007; Parish-Plass, 2008; Berget, Ihlebaek, 2011; LoBue, 
DeLoache, 2008, 2010, in: McCardle et al., 2011; 
Chandler, 2012 a i.).
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nené domnievať sa, že tu by relevantný vedecký 
výskum facilitoval efektívne a erudované využí-
vanie v praxi pomáhajúcich profesií)24.

Sumarizujúc, jedným z  východísk, ktoré môžu 
poskytnúť rámec porozumenia HAI v  rovine 
pozitívneho vplyvu na zdravie ľudí, je  bio-psy-
cho-sociálny model, zdôrazňujúc interaktívnu 
povahu jednotlivých systémov v živote konkrét-
neho pacienta či pacientky a vysvetľujúc aktuálny 
stav v sociálnom fungovaní, kde akýkoľvek vývin 
či zmena v jednom z nich sa automaticky premie-
ta a ovplyvňuje výsledný stav ostatných. Inkorpo-
rácia terapie s  asistenciou zvierat má potenciál 
pozitívneho ovplyvnenia všetkých systémov i sa-
motný zdravotný stav jednotlivca v jeho jednotli-
vých aspektoch.
Takýto holistický prístup k humánno-animálnym 
interakciám v kontexte ich terapeutického využi-
ta ponúka aj teória morfickej rezonancie. Opie-
rajúc sa o charakteristiky morfických polí, proce-
su morfickej rezonancie a  hypotézy formatívnej 
kauzality je možné diskutovať pozitívne vplyvy 
recipročných humánno-animálnych interakcií aj 
vo vzťahu k špecifikám spoločnej koevolúcie ľudí 
a zvierat (hlavne spoločenských a tu najmä psov) 
a kumulatívnej pamäte tvorených spoločenských 
a percepčných polí, ako súčasti širšieho morfic-
kého poľa.

Pre detailné porozumenie povahe interakcií me-
dzi ľuďmi a zvieratami je nevyhnutná relevantná 
poznatková a  argumentačná báza. Oblasť HAI 
v  súčasnosti ponúka množstvo solídnych empi-
rických zistení, je však neustále v procese dyna-
mického vývinu. Nevyhnutný je preto ďalší inten-
zívny vedecký výskum, zvlášť v kontexte efektov 
HAI ako samostatných aj doplnkových terapií, 
ako  i  výskumu biomarkerov, biobehaviorálnych 
a genetických dát (rozhodujúci je výskum biolo-
gických/fyziologických a neuroendokrinných re-

24 Bližšie o vybraných charakteristikách aktuálnej situácie 
v predmetnej problematike Šoltésová (2014b).

akcií na humánno-animálne interakcie pre lepšie 
porozumenie vplyvu týchto intervencií na zdra-
vie) a kontexty teórie morfickej rezonancie.

Príspevok vyšiel ako súčasť riešenia grantovej úlo-
hy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0927/14 Aspekty profe-
sionalizácie canisterapie v kontexte teórie sociálnej 
práce.
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Tak  ako i  predchádzajúce 
kongresy organizované Lekárskou spoločnosťou 
naturálnej medicíny a Sekciou akupunktúry Aso-
ciácie súkromných lekárov SR bol i tento kongres 
zameraný interdisciplinárne, čo iste zvýšilo jeho 
atraktivitu i  možnosť dozvedieť sa o  aktuálnych 
poznatkoch z odborov, ktoré len zdanlivo nesú-
visia s medicínou. Opačne, odborníci iných od-
borov mali tak možnosť lepšie poznať poznatky 
i problémy medicíny.

Po obligátnych úvodných preslovoch prezidenta 
kongresu MUDr. G. Solára, PhD. a čestného pre-
zidenta Asociácie súkromných lekárov SR MUDr. 
L. Pásztora, MSc., dekana Strojníckej fakulty STU 
Doc. Ing. B. Hučka, PhD., prof. R. F. Galiachme-
tova, PhD. z Všeruského centra očnej a plastickej 
chirurgie v Ufe a Dr. M. Schmiekeho, popredné-
ho fyzika a filozofa zo SRN, sa začalo rokovanie 
kongresu prvým blokom prednášok.

Uviedol ho prehľadovým referátom Dr.  Solár. 
Zvolil si poetickú tému „Svetlá a  tiene súčasnej 
naturálnej medicíny“. Ukázal na rozširujúcu sa 
spoluprácu s  ďalšími medicínskymi i  nemedi-
cínskymi odbormi, ktorých výsledky jednak 
podporujú koncepcie naturálnej medicíny, jed-
nak pomáhajú pochopiť mechanizmy pôsobenia 
naturálno medicínskych postupov a prostriedkov 
terapie, ale i rizík pre zdravie človeka nevhodných 
javov prírodných i  antropogénnych, s  ktorými 
bežná medicína nepočíta tak ako stále neberie 
vážne ani úlohu psychiky pri narušovaní i prina-
vrátení zdravia. K tieňom patrí stále pretrvávajúce 
nepochopenie podstaty medicínskych metodík, 
ktoré nie sú všeobecne známymi a  scientisticky 
zameraní kolegovia nedokážu pochopiť, že reál-

ne je nielen to, čo je merateľné a zobrazovateľné, 
ale i mnohé ďalšie javy, známe z minulosti i novo-
objavované súvislosti. Ich integrovanie do medi-
cíny by iste zvýšilo jej efektivitu.

Známy fyzik a filozof Dr. Schmieke z Nemecka, 
je  autor TimeWaveru, ktorý ako diagnostický 
nástroj analýzou elektromagnetických výstupov 
z tela človeka zisťuje množstvo parametrov stavu 
jednotlivých orgánov a funkcií a svojimi progra-
mami ako terapeutický nástroj upravuje tieto 
funkcie ak sú narušené. V  úvode svojho vystú-
penia prezentoval zaujímavé kvantovo fyzikálne 
zdôvodnenie súvislostí prepojenia fyzickej a psy-
chickej roviny ako aj energoinformačných proce-
sov. Na  tomto princípe vytvoril aj Time-Waver, 
ktorého možnosti použitia predstavil. Tento prvý 
kontakt vyvolal širokú diskusiu, kde bola analy-
zovaná možná integrácia do naturálnej medicíny 
a jej terminológie ako aj riziká možného zneuži-
tia tejto metódy.

Dr.  Tarbajovská podala následne správu o  jej 
praktických skúsenostiach s  týmto prístrojom 
v  praxi lekára prvého kontaktu vrátane kazuis-
tiky. Poukázala na niektoré jej dobré skúsenosti 
s  riešením dielčich diagnostických problémov 
v praxi všeobecného lekára.

Odpoludňajšie prednášky prvého dňa kongre-
su boli prezentované v dvoch blokoch. V prvom 
viac interdisciplinárne ladenom podal najprv 
Ing. Solár prehľad súčasných pohľadov na vývoj 
vesmíru a  slnečnej sústavy. Dnešná fyzika ruka 
v  ruke s  astronómiou, materiálovou chémiou 
a ďalšími prírodnými vedami je aktuálne v stave 
búrlivej diskusie o platnosti novouvádzaných te-
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órií a hypotéz, i keď konečný názor zatiaľ nie je 
na programe dňa odborníkov. Je však zaujímavé 
i pre nás vidieť prípadné možnosti interpretácie 
fyzikálnych objavov v  takom rozsahu a  tým ich 
hypotetické súvislosti s človekom a jeho psychic-
kým i somatickým fundamentom.

Sémantike pojmov pre naturálnu medicínu dô-
ležitých, prírode a  prirodzenosti, sa  venoval 
Dr.  Rosinský. Prírodu ako hmotno energetický 
komplex v  celovesmírnom až multikozmickom 
rozsahu možno považovať za nástroj na realizáciu 
úloh prirodzenosti ako základnej vlastnosti indi-
viduality rozumných bytostí. V tom zmysle by to 
mala rešpektovať celá medicína a iste jej naturál-
na zložka, pretože prípadné odlišnosti použitia 
prírody v  terapeutickom zmysle pri nerešpekto-
vaní prirodzenosti pacienta môžu efekt narušiť. 
Naviac ide i  o  vhodné nasmerovanie prirodze-
nosti terapeuta s  uvedomením si jej osobitosti 
v  každom konkrétnom strete s  prirodzenosťou 
pacienta. Problémom je tu neschopnosť mno-
hých jazykov významovo odlíšiť alebo dokonca 
vôbec v  tom ktorom jazyku nájsť výrazy, ktoré 
by zodpovedali spomínanej dvojici slov, odlíši-
teľných dobre v  slovanských jazykoch. V  iných, 
napr. v  angličtine, ale  i  klasickej gréčtine je len 
jeden výraz a odlišnosti sú teda menej jasné a od-
voditeľné len z kontextu.

Dr. Solárová predstavila matematický model ge-
netického kódu v tabuľke I ťing. Prvý na svete vy-
počítal tento model ruský vedec prof. Petuchov. 
Autorka však predstavila asi v svetovej premiére 
model, ktorý na rozdiel od toho pôvodného ne-
bol postavený na jangových a jinových charakte-
ristikách všeobecne, ale na jangovom a jinovom 
zreťazení v pyramídovom modele akupunktúry.

Na  prvú prednášku tohto bloku nadviazal opäť 
Ing. Solár pri prednáške o dnešnom pohľade na 
vývoj života. Použil nielen biologické, ale  i  fy-
zikálne a  interpretačne filozofické názory roz-

ličných pro  a  anti evolučných smerov. Zaujíma-
vé bolo tvrdenie, že  v  evolúcii sa neuplatňujú 
práve najsilnejšie, ale  najadaptívnejšie druhy, 
schopné prekonať náhle zmeny podmienok ži-
vota, kde dôležitú rolu zohráva schopnosť vnútro 
a medzidruhovej spolupráce.

Posledný piatkový blok bol zameraný cytologic-
ky a  geneticky. Ing.  Kutejová hovorila o  expe-
rimentálnom výskume reakcie buniek na stres. 
Ukázalo  sa, že  „pokojný“ život bunečných ko-
lónií v  štandardných podmienkach akákoľvek 
forma stresu naruší, ale  nezničí, lebo mnohé 
druhy buniek ihneď reagujú zmenou metabo-
lizmu, preskupením sa v štruktúre kolónie alebo 
dokonca premenou na spóry. Z  experimentov 
vyplýva, že i funkčné bunky v živom organizme 
majú schopnosť adekvátnej reakcie na stres, i keď 
niektoré takéto „plány B“ obmedzia funkcie prís-
lušných buniek a tým trpí organizmus ako celok. 
Keďže išlo o popis výsledkov experimentu, efekty 
v  medicínskom zmysle je si možné len domys-
lieť a  i  tak treba brať do úvahy najmocnejší au-
tostressor – vlastnú psychiku pacienta.

Mgr.  Šímová podala prehľad nových výskumov 
v epigenetike v porovnaní s dávnejšie známou ge-
netikou. Výklad priblížil všeobecne menej známe 
vnútorné pochody a  javy v  genetických dejoch, 
bežne chápaných viac mechanicky, v skutočnosti 
však informačne komplexných a teda zložitejších 
než si to bežne učičíkaní akoby jednoznačnosťou 
genómu pripúšťame.

Prvý deň kongresu ukončila firemnou pred-
náškou Dr. Králiková oboznámením účastníkov 
s použitím biodermálnych nití pri liečbe bolesti.

Druhý deň kongresu sa začal blokom venova-
ným akupunktúre. Dr. Mochnáč predstavil svo-
ju koncepciu modelovania v akupunktúre, ktorej 
sa dlhodobo venuje. Vychádza z matematických 
postupov usporiadania tradičných trigramov 
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a  kombinácií hexagramov ako vyjadrení presne 
definovaných prírodných javov a interpretácií tak 
zostavených sietí na javy známe v akupunktúrnej 
teórii. To  všetko slúži ako podklad jednak pre 
lepšie pochopenie mechanizmov akupunktúry, 
jednak pre presnejšie indikácie postupov aku-
punktúry pri liečbe.

Experimentálny podklad pre akupunktúru po-
dal kolektív pracovníkov Strojníckej fakulty STU 
z Bratislavy, vedený jej dekanom doc. Ing. Huč-
kom. Použili aktívnu elektroakupunktúrnu ihlu 
v prostredí imitujúcom kožu a podkožie, pričom 
ihlu zohrievali na postupne stúpajúcu teplotu 
od 40 do 60 stupňov C a merali ako sa vytvárajú 
okolo nej izotermy, teda ako sa teplota od nej pre-
náša do okolia. I  keď také experimenty nemož-
no mechanicky preniesť do dejov v tele človeka, 
predsa len ich pokračovanie a prípadné postupné 
približovanie k  možným okolnostiam reálneho 
diania v tele i s braním na zreteľ iných paramet-
rov, napr. šírenie zvuku a  iných fyzikálne mera-
teľných javov, by  mohlo prehĺbiť naše poznatky 
a recipročne fyzikom a biofyzikom ukázať ďalšie 
možnosti smerovania ich výskumu.

V druhom sobotňajšom bloku vystúpili pracov-
níci Všeruského centra očnej a  plastickej chi-
rurgie z Ufy. Najprv prof. Galiachmetov v  spo-
luautorstve s  prof.  Muldaševom oboznámil 
prítomných so samotným pracoviskom a najmä 
s ich objavom a produktom nazvanom Alloplant. 
Vyrába sa z tkaniva mŕtvych ľudí zložitou proce-
dúrou, pri ktorej sa odstránia všetky zložky, ktoré 
by mohli vyvolať u príjemcu transplantátu aler-
gické alebo akékoľvek obranné reakcie. Používa 
sa nielen ako látka pre transplantácie, ale aj v ma-
lých dávkach formou farmakopunktúry na široký 
okruh očných ochorení.

Potom prof. Musin referoval o využití spomenu-
tého preparátu pri degeneratívnych myoskeletál-
nych ochoreniach. Výsledky mnohých prípadov 

použitia sú veľmi dobré, takže je snaha rozširovať 
indikácie použitia a taktiež vylepšovať vlastnosti 
tohto preparátu. Oba  referáty obsahovali i  pre-
pracované kazuistiky a  boli výrazným a  veľmi 
prínosným obohatením tematických okruhov 
naturálnej medicíny.

Ďalší, už odpoludňajší blok bol venovaný proble-
matike iných somatických odborov v podaní do-
mácich referujúcich. Doc. Dr. Bella podal prehľa-
dový referát o  naturálnej medicíne v  onkológii. 
Pozdravil kongres aj v mene riaditeľa Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety v Bratislave a jeho vystú-
penie otvára cestu k širšej spolupráci naturálnej 
medicíny a  onkológie. Pretože vychádzal najmä 
z amerických materiálov rozčlenenia tzv. alterna-
tívnej či komplementárnej medicíny, spomenul 
termíny, ktoré majú u nás iný význam a  taktiež 
uviedol niektoré u nás celkom neprijateľné typic-
ky americké tvrdenia, napríklad zaradenie hyp-
nózy medzi tak vyčlenené postupy, čo  je u  nás 
samozrejme už podstatne pokrokovejšie a novšie 
videné ako súčasť psychoterapie spojené s dlho-
dobým školením a certfikovaním. Spomenul však 
i také postupy, ktoré sa u nás zatiaľ rutinne neza-
viedli a teda to bola inšpirácia pre naturálnu me-
dicínu na Slovensku.

Dr. Hruška referoval o jeho skúsenostiach s rie-
šením endometriózy u gynekologických pacien-
tiek a okrem klinickej charakteristiky novátorsky 
rozviedol i úvahy o súbežných javoch straty žen-
skosti pri tomto ochorení. Následné javy sterility 
sa tu ukázali v  integrovanejšej podobe než je to 
v bežnom gynekologickom poňatí.

Referát Dr.  Hurajovej o  homeopatii pri zápale 
stredného ucha bol zameraný kazuisticky.

Dr.  Miklošová v  precízne spracovanom referá-
te o hodnotách vnútroočného tlaku po aplikácii 
akupunktúry prezentovala aj veľmi originálnu 
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a  inšpirujúcu aplikáciu pyramídového modelu 
akupunktúry v anatomickej a fyziologickej štruk-
túre oka.

Záverečný sobotňajší blok bol venovaný naozaj 
interdisciplinárne. Prednášajúci vlastne pokračo-
vali vo výkladoch z predchádzajúcich kongresov, 
čím  doplňovali komplex poznatkov príslušných 
disciplín a  tým i  naše ďalšie poznatky o  vplyve 
prírodných javov na človeka. Doc.  Dr.  Gajdoš 
z geofyzikálneho hľadiska prebral vplyv priesto-
rových, časových a antropogénnych faktorov na 
medicínsky účinok elektromagnetických polí, 
čo nie sú zanedbateľné faktory.

Prof. Dr. Baliak slovne i obrazmi a videami pred-
stavil svahové deformácie ako významný geofak-
tor životného prostredia a ich vplyv na človeka.

Na záver dňa sa Doc. Dr. Brindza venoval rast-
linám pre zlepšenie i nezlepšenie výživy, zdravia 
a kvality života. Zvlášť sa však zameral jednak na 
stále nedostatočne chápanú problematiku zacho-
vania biodiverzity, ale  i na vhodnosť či nevhod-
nosť požívania rastlín pochádzajúcich z iných ze-
mepisných a tým aj pôdnych oblastí.

Posledný nedeľný poldeň kongresu prebiehal 
v  dvoch blokoch. V  prvom venovanom biopo-
stupom a  bioproduktom v  dvojici referátov 
doc. Dr. Čambala a kol. a Dr. Takáča a kol. sa au-
tori venovali larválnej terapii chronických ne-
hojacich sa  rán. Popísali rozličné technické pri-
spôsobenia a postupy použitia muších lariev na 
odstránenie nepoužiteľného tkaniva z rán a inici-
áciu uzdravovacích procesov. V oboch referátoch 
prezentovali hojne a veľmi ilustratívne aj kazuis-
tiky.

Ďalšie dva referáty boli zamerané na využitie 
včelích produktov. Dr.  Zemanová a  kol. refero-
vala o porovnaní účinností prírodných biomedov 

na ľudské mikrobiálne patogény a  Dr.  Biliková 
a kol. podala výsledky výskumu ako včela mení 
výživové bielkoviny na antibiotiká. Referáty vy-
volali veľmi bohatú diskusiu vrátane prítomných 
včelárov či medofilov.

Dr. Solár a kol. odprezentovali vertikálne vzťahy 
v pyramídovom modeli akupunktúry. V svetovej 
premiére aj graficky ilustrovali rotácie oktagramu 
v jeho štyroch stavoch a presne definovali, aké sú 
charakteristiky rotácie jang a  jin. Tým  súčasne 
predložili ďalšie súvislosti dokazujúce správnosť 
konštrukcie pyramídového modelu v  akupunk-
túre. Tento model sa postupne vďaka novo od-
haleným súvislostiam stále viac približuje ku 
komplexnému chápaniu systému akupunktúr-
nych podkladov v  tradičnej i  inštrumentálne-
matematickej interpretácii ako jednotný.

Dr. Krausová oboznámila prítomných so svojou 
skúsenosťou s biorezonanciou v súvislosti s aku-
punktúrou v bežnej praxi.

Dr.  Sázelová v  spoluautorstve s  Dr. Lehockou 
pojednala o prepojení konvenčnej a nekonvenč-
nej medicíny v  ambulancii praktického lekára 
i s uvedením ilustračných kazuistík.

Kongres sa konal už tradične vo veľmi dobrej 
spoločenskej aj pracovnej atmosfére. Vďaka roz-
manitosti referátov a  skutočnej interdisciplina-
rite bol ďalším krokom k  oboznámeniu odbor-
nej verejnosti i  zdrojom nových poznatkov pre 
účastníkov. Za  všetkých účastníkov kongresu 
možno citovať zo záverečného hodnotenia prof. 
Galiachmetova, ktorý hovoril v mene našich hos-
tí: „Pochodili sme celý svet, zúčastnili sme sa veľké-
ho množstva kongresov, ale na takomto komplexne 
poňatom a integrujúcom kongrese, kde sa prihlia-
da nielen na telo ale aj na dušu, sme  ešte neboli 
a radi sa zúčastníme aj ďalšieho (budúcoročného) 
kongresu.“
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Správy z odborných podujatí
Postrehy z XIX. Lekárskeho kongresu naturálnej medicíny, Nitra, 16. – 18. 10. 2015

MUDr Teodor Rosinský CSc.

Pochopiteľne, nebolo možné, aby  sa predstavi-
li všetky postupy a  smery naturálnej medicíny, 
možno však sa niečo teraz nepredstavené objaví 
na nasledujúcom, jubilujúcom XX. kongrese.

MUDr Teodor Rosinský, CSc.
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Redakčná politika

Časopis Akupunktúra a naturálna medicína je in-
ternetovým periodikom  – dvojmesačník Lekár-
skej spoločnosti naturálnej medicíny (LSNM). 
Zaoberá sa štúdiom energoinformačných proce-
sov vo fyziológii aj patológii a environmentálnych 
a  sociálnych vplyvov na človeka z  pohľadu na-
turálnej medicíny a najmä odboru akupunktúra. 
Uverejňuje aktuálne recenzované príspevky z te-
órie, praxe a kliniky akupunktúry a iných medi-
cínskych, prírodovedných, technických a  spolo-
čenských vedných odborov v súlade s odborným 
interdisciplinárnym zameraním tohto periodika. 
Časopis vychádza v slovenskom a v anglickom ja-
zyku.
Vydavateľ a  redakcia časopisu nezodpovedá 
za žiadne následky spôsobené prípadným ne-
správnym použitím zverejnených medicínskych 
a  liečebných metód, techník a  postupov, taktiež 
nezodpovedá za žiadne trestnoprávne ani ob-
čianskoprávne následky súvisiace s nedodržaním 
právnych predpisov na strane autorov príspevkov 
a  zadávateľov reklamy a  inzercie. Za  obsah tex-
tov, reklám, fotografií a obrázkov zodpovedá ich 
autor a zadávateľ. Vydavateľ si vyhradzuje právo 
na umiestnenie inzercie a reklamy, pokiaľ nebolo 
dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Dr-
žiteľom oprávnenia publikovať časopis Akupunk-
túra a  naturálna medicína je Prvá klinika aku-
punktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.

Otvorený prístup (Open Access)
Časopis Akupunktúra a  naturálna medicína 
uprednostňuje otvorený prístup k  informá-
ciám, tzn. že  všetky príspevky publikované 
v  časopise Akupunktúra a  naturálna medicí-

na sú online voľne bezplatne dostupné na web 
stránkach  www.naturalnamedicina.com bez-
prostredne po ich vydaní.

Licenčné ujednania
Celý obsah časopisu je voľne dostupný len pre 
nekomerčné účely. Čitateľovi je dovolené roz-
množovať (kopírovať) a rozširovať (distribuovať) 
obsiahnutý text časopisu a tvoriť vlastné diela na 
základe získaných informácii výhradne s citova-
ním pôvodného zdroja.
Za  kompletnú vecnú a  obsahovú stránku prí-
spevku vrátane existujúcich autorských práv 
tretej strany zodpovedá osobne autor, ktorý zá-
roveň garantuje, že  príspevok nebol uverejne-
ný v  odbornej ani inej tlači, ani  elektronicky 
publikovaný. Autor zaslaním svojho rukopisu 
do redakcie časopisu Akupunktúra a  naturálna 
medicína súhlasí s  jeho zverejnením bez nároku 
na honorár, s  jeho recenzovaním a trvalým zve-
rejnením v  časopise, zároveň súhlasí so spraco-
vaním jeho osobných údajov. Autor podľa záko-
na č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v  znení neskorších predpisov si nevyhradzuje 
k svojmu autorskému dielu právo udeľovať súhlas 
na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto die-
la, tým nie sú dotknuté ostatné práva autora pod-
ľa autorského zákona.
Redakcia si vyhradzuje právo vykonať v prípade 
potreby drobné jazykové a grafické úpravy v ru-
kopise a taktiež rozhodnúť o jeho zaradení v kto-
rom konkrétnom čísle časopisu a v ktorej rubrike 
bude autorov článok uverejnený. Nevyžiadané 
rukopisy redakcia nevracia.

www.naturalnamedicina.com
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Pokyny pre prispievateľov

Internetový časopis Akupunktúra a  naturálna 
medicína uverejňuje tieto druhy príspevkov:

Odborne recenzované príspevky
1. Štúdia – originálna vedecká práca vychádza-

júca zo základného výskumu, zrozumiteľný 
rukopis analyzujúci relevantné výsledky.
Nemáme záujem o rukopisy so závermi „po-
tvrdili sme výsledky iných autorov…“.

2. Prehľadový článok – môže sa týkať aktuálnych 
tém a problémov v akupunktúre a iných inter-
disciplinárnych oblastí, informatívne a  dis-
kusné články. Článok by nemal byť prehľadom 
dostupnej literatúry, mal by priniesť novú per-
spektívu ohľadom danej problematiky.

3. Kazuistika bude publikovaná len vtedy, ak pri-
náša nový, originálny pohľad na problematiku 
a obsahuje inovatívne nálezy.

Editorsky recenzované príspevky
4. Recenzia odbornej literatúry – krátka infor-

matívna recenzia. Je  potrebné uviesť menáa 
pracoviská autorov, originálny aj preložený 
názov recenzovanej publikácie a  jej ISBN/ 
ISSN, rok vydania a v rámci recenzie aj prínos.

5. Správa o vedeckých podujatiach – musí obsa-
hovať názov, miesto, čas podujatia, organizáto-
rov podujatia, prehľad príspevkov a diskusie, 
prípadne krátke abstrakty prednášok a  cel-
kové zhodnotenie podujatia autorom správy, 
vrátane možného prínosu.

6. Diskusia k článkom uverejneným v časopise 
Akupunktúra a  naturálna medicína. V  prí-
spevku je  nutné uviesť názov článku, číslo 
a  ročník časopisu Akupunktúra a  naturálna 
medicína, ku ktorému sa diskutuje, titul, meno, 
pracovisko a funkčné zaradenie diskutéra.
Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť dis-
kusný príspevok k vydanému článku. Na kaž-
dú zverejnenú diskusiu má právo reagovať ako 

prvý autor článku, ku  ktorému sa diskutuje, 
pričom aj diskusia aj reakcia na diskusiu budú 
publikované súčasne v tom istom čísle časopi-
su Akupunktúra a naturálna medicína.

7. Iné články majúce vzťah k akupunktúre a na-
turálnej medicíne.
Pre  články charakteru úvahy a  eseje a  práce 
nevyžadujúce odborné posúdenie je vyhrade-
ná rubrika Okienko do akupunktúrneho mys-
lenia.

Forma štúdií a prehľadových článkov
Všetky rukopisy musia obsahovať list pre editora, 
v  ktorom autor zodpovedný za korešpondenciu 
oznamuje, že si želá predložiť rukopis e-časopisu 
Akupunktúra a naturálna medicína k posúdeniu. 
Zároveň prehlasuje, že  nie je prítomný konflikt 
záujmov a  že všetci autori čítali rukopis a  re-
dakčnú politiku časopisu, súhlasia s ňou, ako aj 
s predložením rukopisu. Redakcia nezodpovedá 
za právne dôsledky v  prípade porušenia práv-
nych, etických a iných záväzných ustanovení.

Autor je povinný dodať nasledovné položky:
•	 mená, priezviská a  kontakty na všetkých au-

torov;
•	 jedného autora určeného ako autora pre ko-

rešpondenciu;
•	 e-mailovú adresu;
•	 úplnú poštovú adresu;
•	 telefónne číslo;
•	 nahrané všetky súbory;
•	 kľúčové slová;
•	 všetky legendy k obrázkom;
•	 všetky tabuľky a  ilustrácie (vrátane nadpisu, 

popisu, poznámok pod čiarou);
•	 rukopis podrobený kontrole pravopisu;
•	 referencie v správnom formáte;
•	 všetky referencie spomenuté v Zozname refe-

rencií citované v texte a naopak;
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•	 povolenie pre použitie materiálu chráneného 
autorským právom z  iných zdrojov (vrátane 
internetu), ak boli použité;

•	 grantovú podporu a vyjadrenie, že nie je prí-
tomný konflikt záujmov.

Základný formát
MS Word 2003 kompatibilná verzia (formát sú-
boru *.doc). Autor dodá celý rukopis v  anglic-
kom jazyku a slovenskom, prípadne v inom rod-
nom jazyku autora.

Štruktúra článku
1. Názov príspevku, meno a priezvisko autora/

autorov (aj s titulmi).
2. Súhrn – stručná anotácia článku.
3. Kľúčové slová  – 4  – 6  kľúčových slov, slov-

ných spojení.
4. Úvod – uveďte ciele práce s adekvátnym zá-

zemím, vyhnite sa podrobnému prieskumu 
literatúry alebo zhrnutiu výsledkov.

5. Materiály a metódy – poskytnite dostatočne 
podrobné informácie na  to, aby bolo možné 
prácu opakovať. Metódy už uverejnené by 
mali byť označené odkazom; iba  relevantné 
zmeny by mali byť opísané. V štúdiách, v kto-
rých sa vyžaduje informovaný súhlas alebo 
schválenie etickej komisie, musía byť tieto ex-
plicitne uvedené.

6. Výsledky musia byť precízne prezentované 
s  použitím primeraných vedeckých metód. 
Neduplikujte podrobné informácie z tabuliek 
a obrázkov. Grafy uvádzajte ako súčasť číslo-
vania obrázkov (napr.: Obr. 5: Graf závislos-
ti…).

7. Diskusia musí byť v priamej súvislosti s pre-
zentovanou prácou a  musí obsahovať kon-
frontáciu s referenciami. Neopisujte všeobec-
ný prehľad o téme.

8. Záver – stručné zhrnutie získaných výsledkov 
a cieľov práce.

9. Poďakovanie je priestor na poďakovanie ko-
legom, ktorí asistovali v štúdii a nie sú uvede-
ní medzi autormi.

10. Kontakt na autorov: meno a  priezvisko au-
tora/autorov (aj s titulmi), inštitúciu, pracov-
ný kontakt. Autor pre korešpondenciu: meno 
a  priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail 
a eventuálne telefónne číslo pracoviska.

11. Referencie  – v  texte musia byť citované čís-
lom a číslované v poradí, v akom súcitované.

Formát referencií v zozname 
(viď STN ISO 690)
•	 Priezvisko, M. (iniciála mena po čiarke), via-

cerých autorov oddeliť čiarkou. V prípade viac 
ako 3 autorov, uviesť mená prvých troch a za 
posledným menom uviesť skratku „et al.“. Od-
deľovač medzi menami autorov a názvom prí-
spevku je dvojbodka.

•	 Názov sa musí reprodukovať  tak, ako  je uve-
dené v  prameni. Do  hranatých zátvoriek za 
názov možno uviesť preklad názvu.

•	 Oddeľovač medzi názvom príspevku a ďalšími 
informáciami je bodka.

•	 S  výnimkou prvého vydania je informácia 
o poradí vydania a jeho zmenách alebo dopl-
neniach povinná.

•	 Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu, 
meno vydavateľa je možno zapísať tak, ako je 
uvedené v prameni.

•	 Dátum vydania je povinný.
•	 Rozsah – pri tlačených monografiách sa úda-

je o  rozsahu vyjadrujú buď prostredníctvom 
počtu strán (90 s.) alebo počtu zväzkov (3 zv.), 
ak ide o viaczväzkové monografie.

•	 ISBN  – tento údaj je povinný ak sa robí od-
kaz na monografiu ako celok. Nepovinne sa 
zaznamenáva iba v prípade častí dokumentov, 
príspevkov v  monografiách a  časopiseckých 
článkoch.
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•	 Časť dokumentu  – v  prípade odkazu na prí-
spevok v monografii, článok v zborníku alebo 
časopise musia údaje o monografii, zborníku, 
resp. periodiku nasledovať za spojovacím vý-
razom „In:“.

Obrázky a fotografie vhodnej kvality musia byť 
priložené ako samostatné súbory. Prípadné popi-
sy musia byť dodané v textovom formáte. Autori, 
ktorí si želajú publikovať už v  minulosti publi-
kované obrázky a  fotografie, musia zabezpečiť 
povolenie autora a  vydavateľa a/alebo držiteľa 
autorských práv a  dodať predcíznu referenciu 
originálnej práce. Toto povolenie musí zahŕňať 
právo na publikáciu v elektronickej podobe.

Tabuľky  – ak  boli tabuľky a  grafy vkladané 
z programu MS Excel, je potrebné poslať aj origi-
nálny súbor. Očíslujte tabuľky podľa ich poradia 
v texte. Text by mal obsahovať odkazy na všetky 
tabuľky. Tabuľky by mali byť označené názvom 
nad tabuľkou a textom pod tabuľkou. Jazyk pou-
žitý v tabuľkách a grafoch musí byť totožný s ja-
zykom príspevku.

Jazyková korektúra príspevkov
Za  jazykovú a  obsahovú stránku zodpovedá 
autor. Prípadné korekcie zo strany redakcie sú 
možné výhradne v  prípade preklepov a  úprav 
typografie. Redakcia si v  prípade potreby vy-
hradzuje právo vyžiadať od autora dodatočnú 
jazykovú korektúru. Jedna verzia bude odoslaná 
autorovi, ktorý je uvedený ako autor pre koreš-

pondenciu. Redakcia zabezpečí, aby  bol článok 
publikovaný v  najbližšom vhodnom termíne. 
Preto je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky Vaše 
korekcie odoslané k  nám v  jednej komunikácii. 
Následné korekcie nebudú možné, preto prosí-
me, aby  ste zabezpečili kompletné odoslanie na 
prvý krát. Príspevok po korektúre musí byť odo-
slaný naspäť do dvoch  dní, neskoré odoslanie 
môže predĺžiť termín publikácie. Prosíme pozor-
ne skontrolujte text, tabuľky, legendy a referencie.

Na štúdiu sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.

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

Na kazuistiku sa vzťahujú všetky pokyny pre au-
torov.

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

mailto:klinika%40akupunktura.sk?subject=Pr%C3%ADspevok
mailto:sonasazelova%40gmail.com?subject=Pr%C3%ADspevok
mailto:eva.baumann.ke%40gmail.com?subject=Article
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