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The regulation of acupuncture to lung tissue pan-Ras/p-p38/c-fos protein
expression of asthma rats

Dr. Cui Jianmei
Hebei United University, China

Bronchial asthma is a chronic airway inflammatory diseases with a variety of cells
involved in caused by genetic and environmental factors. Acupuncture is a common
used method for asthma prevention and treatment in China. We use the methods
in clinic and achieve satisfied results. Feishu(BL13) can be used to treat all kinds of
lung disorder, in TCM opinion, the lung qi goes outside and inside from this point.
Dazhui(DU 14) pertains to Du Channel, is the convergence of all the yang channels,
so it can regulate yang qi of the whole body and has a wind-dispersing and cold-
dispelling, relieving exterior syndrome and relieving asthma. Fengmen(BL12) can
expel cold and relieve wheezing, regulate lung qi. Pan-Ras/p-p38/c-fos is closely
related to asthma attacks. P-P38 and c-fos is related with the airwa y inflammation
and pan-Ras is related with the airway remodeling. We punctured Dazhui(DU 14),
double Fengmen (BL12) and double Feishu (BL13) to treat allergic asthma model
rats, after treatment, we detected Pan-Ras/p-p38/c-fos of rat’s lung tissue. The
results showed that puncturing these three acupoints can significantly reduce the
airway resistance in allergic asthma rats induced by OVA, increase lung compliance.
Acupuncture can decrease the increased P-P38 and c-fos in asthma rats. Pan-Ras is
only increased in acupuncture group, not increased in model group, this showed
that acupuncture is related with asthma airway remodeling.

Vizsgálódás a kulisszák mögött

Dr. Hamvas Szilárd
NHS HPFT North Herts CMHT, Egyesült Királyság

Az akupunktúrát érő folyamatos támadások alapját részben a placebo kontrol-
lált vizsgálatok teremtik meg. Ellenérvként felhozhatjuk, hogy az akupunktúrás
pontok többféle módszerrel is kimérhetők. Ugyanakkor a pontok funkciójának és
lokalizációjának diverzitása újabb nehézségeket támaszt a hagyományos módszert
igazolni vágyókkal szemben. Kérdés, hogy miért működik az akupunktúra akkor
is, amikor azt várnánk, hogy ne működjön?

A gyógyulás okát vizsgálva háromféle gyógyulásról beszélhetünk, ezek a tech-
nológiai, interperszonális és természetes gyógyulás. Fontos lenne tisztázni, hogy az
akupunktúra esetén milyen arányban szerepel a gyógyulás három típusa? Esetleg
valami olyasmi történik a kezelés során, ami operacionalizált szituációban nem is-
mételhető meg?
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A modern kutatások előnye, de egyben veszélye is, hogy statisztikailag szignifi-
káns esetszámban gondolkozik. Ennek fontosságát elismerve sem szabad elfelejt-
kezni az egyénileg szerzett tapasztalat fontosságáról!

A TCM és az oncothermia kapcsolata

Dr. Hegyi Gabriella
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Komplementer

Medicina Tanszék

Az oncothermia gyakorlata során in vitro, in vivo, állat és humán alkalmazásban
igazolódik az a megfigyelés, hogy a homeosztázis/equilibrium fenntartását célző
megoldások a megfelelőek. A pozitiv feedback helyett a negativ feedback elérésé-
vel tartható fenn a szervezet saját védekező ereje és válik elérhetővé a homeostázis
optimálisabb elérése. A shenzeni-magyar bilaterális kutatási projekt lényege volt,
hogy közelitse a nyugati technikát a keleti gyakorlathoz. Az oncothermia és a TCM,
amely két különböző rendszerű és magyarázatú rendszer, közös vonása ezen cél
elérése. Mig a symbolikus ősi magyarázatú TCM nehezen elfogadott még ma is a tu-
dományos élet számára – annak ellenére, hogy meggyőző tudományos bizonyitá-
sokkal szolgál több évtizede –, az oncothermia modern fizikai tudományos háttere
egyre inkább bevonul a napi gyakorlatba szerte a világon. A kapcsolódási pontok
következtében az oncothermia és a TCM egymással synergizmusba léphet, ami az
alkalmazásban potenciális előnyt jelent a betegek részére. Az ismert összetételű, al-
kalmazott TCM-herbál medicinák, akupunktúra és oncothermia alkalmazása (a
chemoterápiás protokoll mellett) bizonyitja ezen kapcsolatot. Mindkét terápia
esetében a kérdés, hogyan integrálhatók a mai modern medicina kereteibe. A high-
tech oncothermia és az empirikus ősi alapokon nyugvó TCM kapcsolatának kutatása
izgalmas feladata a jövőbeni kutatásoknak, mert az eddigi eredmények biztatóak.
(Az Oncothermiás Világkongresszust ennek jegyében idén Kantonban rendezi meg
a kínai szervező.)

Chinese medicine treatment on T2DM

Prof. Dr. Li Ji’an
TCM College of Hebei United University, China

Objective: to evaluate the effects of Wu-zi jiangtang Formula on the improvement
of insulin resistance in rats with type 2 diabetes and its mechanisms.

Methods: The rat model of type 2 diabetes was established by feeding with high-
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fat diet and intraperitoneal injection of small dose of streptozotocin, and conducted
the administration of Wu-zi Hypoglycemic Formula. Blood glucose and fasting
C-peptide levels were detected for evaluation on the effect of Wu-zi jiangtang
Formula on insulin sensitive indey of T2DM rats; Western Blot was employed to
observe the effects of Wu-zi jiangtang Formula on protein content of GLUT4,
p-IRS-1, IRS-1 activation and PTP1B activity in skeletal muscle of T2DM rats.

Results: Wu-zi jiangtang Formula could significantly reduce the blood glucose
levels, increase C-peptide levels and insulin sensitivity in T2DM rats; and could
significantly enhance tyrosine phosphorylation of IRS-1 and reduce the activity of
PTP1B in skeletal muscle of T2DM rats.

Conclusion: Wu-zi jiangtang Formula can significantly reduce blood glucose and
can increase insulin sensitization in T2DM rats, It could be conjectured that
Hypoglycemic effect of Wu-zi jiangtang Formula is related to the increasing of
protein content of GLUT4 and p-IRS-1 ,IRS-1 and the inhibition of PTP1B activity.

Ágkezelés lökésterápiával

Dr. Saáry Kornélia
Budapest

Az előadásban javasolt szúrási alakzatokkal azt lehet elérni, hogy kis területen
nagy qi hiányt gyorsan tudjunk visszapótolni.

Ehhez 2 szabályt vettem figyelembe. A jobb-bal szabályt, mely szerint az ép oldal
felől kell a beteg oldalt tölteni, valamint az észak-dél vagy fent-lent szabályt, mely
szerint a test bizonyos részei (fej-lábfej, könyök-térd, csukló-boka, váll-csípő)
megfelelésben vannak egymással, s egymással kezelhetők.

Ehhez a kezeléshez yang csatorna pontokat használok, mert gyors mozgásra
képesek, s mozgatják a yineket. Csoportban szúrom egy-egy terület yang pontjait,
amivel töltöm a yangot és mozgatom a páros yint, s a qi mozgás eléri a beteg oldal
távoli helyét is. Így fel lehet tölteni az adott qi hiányos területet, de – nem mel-
lékesen – az egész szervezetben erőteljes áramlást indítok be.
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A myofascialis fájdalom és az akupunktúra technikák –
a kezelés hatásmechanizmusának elemzése

Dr. Szigeti Gyula Péter
Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanács Titkársága, Budapest

2011-ben tartottam első előadásomat a MAOT éves konferenciáján. Azon az
előadáson arról beszéltem, hogy mi a tudományos megismerés módszertana,
valamint hogyan kell értelmezni az így kapott eredményeket. Arról is szó volt, hogy
az akupunktúra területén végzett kutatások eredményei mennyire vehetők ko-
molyan és hogy ezek az eredmények képesek-e egyáltalán meggyőzni a szkep-
tikusokat. Említésre került az is, hogy a jelenlegi kísérletes adatok alapján a legszi-
gorúbban egyes fájdalomtípusok esetében lehet azt állítani, hogy az akupunktúra
hatásos.

A tavalyi előadásomban már továbbléptem, és azt a javaslatomat jártam körbe,
hogy ha teljes mértékben sikerül bebizonyítani egy már ismert és egy adott
betegség kezelésében kihasznált élettani folyamatról, hogy az akupunktúra alkal-
mazásával befolyásolható, akkor fogadjuk el azt is, hogy az akupunktúra az adott
útvonalon hatva hatékony módszer az adott betegség gyógyításában. A hipotézi-
semet bizonyítandó, a fájdalomra fókuszálva, végigvettem az akupunktúra által
befolyásolt és a kutatói társadalom által elfogadott sejt- és szövetszintű szigna-
lizációs útvonalakat.

Jelen előadásomban még tovább szűkíteném a nézőpontomat és csak egyetlen
kórállapotot vizsgálnék meg, a myofascialis fájdalmat. Ezt a szindrómát az elmúlt
2 évben még a „talán hatékony az akupunktúra” kategóriába soroltam be, viszont
az elmúlt egy évben olyan adatokat publikáltak, amelyek alapján érdemes revidiálni
ezt az álláspontomat. Az előadás fő célja az akupunktúra által aktivált mechaniz-
musok áttekintése és részletezése, amelynek hatására létrejövő fájdalomcsillapító
mechanizmusokkal hatékony kezelhető a myofascialis fájdalom.

The Effects of Daiping granula on the lipid Metabolism and PTP1B Expression
in Liver of Type 2 Diabetes Rats

Tian Chun-yu
Hebei United University, China

Objective: To investigate the effects of the Daiping granula on triglyceride (TG),
total cholesterol (TC), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C),high density
lipoprotein cholesterol (HDL-C) and the free fatty acids (FFA) in type 2 diabetes rats.
At the same time the PTP1B expressions in liver of type 2 diabetes rats were
evaluated by western blotting and real-time quantitative PCR.
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Methods: Type 2 diabetes model was induced with high sucrose-fat diet and STZ,
rats were randomly divided into groups: Normal,Model,Diabalance (Daiping) and
Metformin group, the blood serum index triglyceride (TG), total cholesterol (TC), low
density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C)
were measured. The free fatty acids (FFA) were measured with ELISA kit. Western
blotting, Quantification of PTP1B mRNA expression by real-time quantitative PCR
were detected after continuous medication.

Results: The Daiping granula can decrease the TG、TC、LDL-C and FFA, and also
can inhibit the PTP1B expression in liver of type 2 diabetes rats significantly.

Conclusion: The Daiping granula can regulate serum lipid,improve the patients’
condition with type 2 diabetes.
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Acu-Taping - Az orvosi ízület- és izomragasztás és a kínai orvoslás ötvözete

Quastné Rigó Katalin
Oriolus-Med Kft.

A kinesiology taping módszer kidolgozása a japán Kenzo Kase orvos-kiropraktőr
nevéhez fűződik és a 70-es évekre nyúlik vissza. Az addig rideg szalagokkal és kö-
tésekkel rögzített ízületek és izmok problémáiból indult ki a japán orvos, s kifej-
lesztett egy nyújtható szalagot. Ebben a rugalmasságban rejlik a szalagok különle-
gessége: a jól ragasztott bőrfelület és az alatta elhelyezkedő sérült izom vagy ízü-
let egy fokozott nyirokkeringés-serkentést kap, s a szervezet természetes fájda-
lomcsillapító-rendszere is aktiválódik. A szövetek a kötés alatt mozogni tudnak, így
a mozgás által a szövet természetes gyógyulási folyamata gyorsul, a szövet gyulla-
dáscsökkentő folyamatai is lényegesen rövidebb idő alatt zajlanak le. Az izom és az
ízület rugalmasan stabil kötést kap. A kisebb méretű cross tape-ek akupunktúrás
pontok egész napos finom masszázsát valósítják meg, s a szalagokat – a színterá-
piát felhasználva – a meridiánokon ragasztva, egész távoli problémákat tudunk si-
kerrel kezelni (Kay Liebchen és Hans-Ulrich Hecker nyomán). Akupunktőrök, aku-
presszőrök, gyógymasszőrök, gyógytornászok, mozgásterapeuták, sportorvosok ki-
váló eredménnyel használhatják praxisukban a szalagokat a legkülönfélébb izom-
és ízületi problémák kezelése során. Otthoni használata biztonságos és egyszerű,
így az önkezelés is eredménnyel kivitelezhető.
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Bioterápia alkalmazása és terápiás hatékonysága sportsérüléseknél,
ízületi és gerincbetegségeknél

Dr. Babindák Elvira
Budapest

„…csak természetesen…” de gyorsan, hatékonyan!
Mozgásszervi fájdalomcsillapítás a természetes, fiziológiai állapotot szabályzó

orvoslás módszerével, mely a membrántranszportot, és az extracelluláris tér műkö-
dését kívánja optimalizálni, a neurológia és sejtbiológia legújabb kutatási eredmé-
nyeinek alkalmazásával, a „Medicine mini-dose”formájában.

Az elváltozások szövetműködésben beállt okát célozza meg, ezért gyorsan hat,
bármilyen terápiával együtt alkalmazható, és nincs mellékhatása.

A pszichés folyamatok diagnosztikájának és kezelésének újabb lehetőségei

Dr. Csiszár Róbert
Med - System Egészségügyi és Oktatási Központ, Budapest

A nyugati orvoslásban a pszichés és a szomatikus folyamatok sokáig mereven
szétválasztott hatásmechanizmusa és rendszere az utóbbi évtizedekben – egyes
nyilvánvaló kórképek esetén – már közelít egymáshoz.

A kínai belgyógyászati diagnosztikában és a betegségek kezelésében a test és a
lélek sohasem volt kettéválasztva. Az egyes kóros állapotok leírásánál, mindig hang-
súlyt helyeztek a pszichés történésekre és megadták a megfelelő terápiát is. A pszi-
chés és szomatikus történések „Egy rendszert” képeznek.

Az agy a kínai szerzők számára – funkció szempontjából – nem sok pszichés té-
nyezőt tartalmaz, a nyugati típusú agyi tevékenységeket a Yin / Zang szervekhez so-
rolják.

A Shen az egyesítője, koordinátora az „egyes szervek lelkeinek”. A legfonto-
sabbak a Szív, a Máj és a Vese. A Szív az elmét tartalmazza, mivel az 5+1 Yin szerv
és a 5+1 Yang szerv (Fu szervek) „mestere”, irányítója. A Máj az érzéseket szabá-
lyozza. A Vese pedig a Jing-et tartalmazza, mely minden anyagi alapja.

Annak ellenére, hogy a HKO minden pszichés problémát a csatornatünetek közé
sorol, az utóbbi években nagyon sokszor találkozunk a napi praxis során olyan pszi-
chés esetekkel, mikor a páciensek az akupunktúrás kezelésre nem, vagy alig rea-
gálnak. Ennek hátterében igen gyakran a szájüregi csatornakapcsolatok terhelése,
blokkja áll. Ezeket az eseteket két csoportba sorolhatjuk;
• a szájüregi helyi gócok és/vagy elektromos áram/Galván áram kiváltotta blokkok

krónikus hatásai, és a
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• szájüregben lévő amalgám tömések higanyoldódása következtében kialakuló
pszichés károsodások, személyiség zavarok.

Mindét esetben az akupunktúra kezelés hatástalan lehet, mert a kialakult „blokk,
zavaró mező” a hagyományos technikával nem oldható.
Az előadás ezeknek a háttérben zajló folyamatoknak az összefoglalása.

impotencia kezelésének reflexterápiás lehetőségei

Dr. Dravetzky Éva
Pécs

Az előadás összefoglalja e betegség leggyakoribb okait, kezelésének lehetősé-
geit, valamint a szerző tapasztalatait e betegség kezelését illetően.

A páciens érzékenysége

Dr. Joós Károly
WellWise Rendelő, Budapest

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes páciensek gyorsabban, intenzívebben
reagálnak a kezelésre, mint mások. Ritkán „csodás” ütemű gyógyulásokat tapasz-
talhatunk meg − ennek következtében időről-időre elterjed rólunk, hogy igazából
varázslók vagyunk, − de nehéz meghatározni, hogy mely páciensek hajlamosak fo-
kozott reakcióra. Vajon hogyan ismerhetjük fel őket, mi jellemző rájuk, és hogyan
tudjuk átszabni a kezelést a személyes érzékenységüknek megfelelően?

A pontkezelés optimalizálása

Dr. Joós Károly
WellWise Rendelő, Budapest

Előadásomban röviden áttekintem az akupunktúrás csatornák anatómiai és élet-
tani hátterét, valamint a tűszúrásos kezelés hatásainak egyes aspektusait. Meg-
vizsgálom, hogy miként szolgálják a manipuláció és egyéb pontkezelési eljárások a
kezelés hatásának fokozását, valamint azt a jelenséget, hogy eltérő érzékenységű
páciensek esetében más-más intenzitású kezelés adja az optimális terápiás ered-
ményt.
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Kristályakupunktúra

Dr. Kellermann Aranka Terézia
Fény Alternatív Orvosi Rendelő, Budapest

Új módszer, mely kongresszusi előadáson még nem hangzott el. Öt év óta fej-
lesztett és alkalmazott technika.

A kristályakupunktúra elnevezés a kvarc kristály és az akupunktúrás pontok sza-
vaiból értelemszerű összevonással történt.

A kvarc kristály – mint ismeretes – a chipek fő alkotó eleme. A chipek képezik az
alapját a számítógép, televízió, rádió, mobiltelefonok, valamint a legmagasabb
technológiát jelentő űrkutatásnak is. Alkalmazásának tere folyamatosan és nagy
ütemben bővül. Többek között a kristályakupunktúra is ezt jelzi.

A kvarc kristály egyedi jellemzői közül a legfontosabb: fény természete, vala-
mint az információt felvevő, továbbító és információt tároló képessége. Ezek a pa-
raméterek teszik lehetővé a kristályakupunktúrában történő alkalmazását.

Méretét tekintve: ujjnyi nagyságú, amelynek egyik vége hatszögű piramisban
végződik.

A kvarc kristály a fizikai testet körülvevő elektromágneses mező étertesti sávjá-
ban kerül alkalmazásra, ahol a meridiánok és az akupunktúrás pontok ugyanúgy
jelen vannak, mint a testben.

A kezelt pontok: Szívburok 6, Vastagbél 4, és a Gyomor 36-os.
Kezelés előtt a kvarc kristály tisztítása és programozása történik.
Az előadás célja a kristályakupunktúrát bemutatni, mint új módszert, továbbá

felhívni a figyelmet a prevenció területén történő alkalmazhatóságára, mely ön-
kezelés formájában történik.

A kristályakupunktúra elsajátításához tanfolyam elvégzése szükséges.

Szívünk (lelki) tápláléka és gyógynövényei az ötelemtan alapján

Dr. Kusper Zsuzsa
Markhot Ferenc Kórház Kardiológia, Dr Bau 2006 Kft – Akupunktúra, Eger

Egri kórház kardiológiai osztályán dolgozom, ahol nap mint nap mellkasi pana-
szos, szívinfarktusos embereket kezelek elsősorban a nyugati orvostudomány sze-
rint. A HKO tanfolyamán 6 éve végeztem, azóta rendszeresen kezelek rendelőmben
betegeket, elsősorban akupunktúrával. A hagyományos kínai gyógyászat által hasz-
nált gyógynövények számunkra többnyire nem elérhetők, és alkalmazásukban ta-
pasztalatunk sincsen. Már egész kicsi gyermekkorom óta érdekelnek a gyógynövé-
nyek, 14 évesen a Kis Növényhatározót már kívülről tudtam (igazából belülről:-)).
Előadásomban próbálom a hazai gyógynövényeket energetikájuknak megfelelően
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a mellkasi fájdalom kórmintái szerint rendszerezni, valamint a legfontosabb gyógy-
növényeket kiemelve róluk bővebben beszélni. Fontosnak tartom az életmódot és
a táplálkozást is. Ha kedvenc ételeink, melyet gyakran fogyasztunk ártalmasak meg-
gyengült elemeinkre, akkor ellene (t)eszünk a legjobb gyógymódoknak is. A táplá-
lékok gondos megválasztása mellett különösen jó hatást érünk el, ha a főzés során
minden elemet figyelembe veszünk, és a hozzávalókat természetes sorrendjükben
– tűz, föld, fém, víz, fa – tesszük az ételbe. Például egy saláta esetében a követ-
kezőképpen alakul: saláta-tűz, olaj-föld, bors-fém, só-víz, fa: yin gyengeségre cit-
rom hűt, yang gyengeségre ecet melegít. De hadd számoljak be röviden még egy ér-
dekes kísérlet, a nyúl teszt eredményeiről! Nyulakat két csoportba osztották, és az
optimális étrendhez képest mindkét csoportnak koleszterindús táplálékot adtak – ál-
lati eredetű zsírt csempésztek az állatok ételébe –, csakhogy az egyik csoportot ete-
tés előtt 15-20 percen át simogatták és becézgették, míg a másik csoportot egy-
szerűen csak megetették, és mehettek vissza a ketrecükbe. Nos, az azonos táplálék
mellett azoknál a nyulaknál, akiket etetés előtt simogattak és szeretgettek, 60%-
kal kevesebb érszűkületes és koleszterintöbbletből adódó betegséget regisztráltak,
mint a kontollcsoport egyedeinél. A szeretetteljes bánásmód képes valamelyest ki-
küszöbölni az egyébként egészségtelen életmódból adódó káros következményeket.

Az Alzheimer-kór kezelése cérnabeültetéssel

Dr. Le Thuy Oanh
Vietnami Rehabilitációs Intézet, Budapest

Az Alzheimer-kór visszafordíthatatlan betegség, mely különösen a hatvan év felet-
tieket érinti.
• A következő idegi funkciók rosszabbodnak:
– memória,
– csökkent ítélőképesség,
– nyelvi zavarok,
– személyiség zavar,
– absztrakt gondolkodás,
– érzelem kimutatása.

• Betegség mechanizmusa:
– amyloid vagy amyloid béta peptid (Aβ) felhalmozódás kiváltja az idegi dege-

nerációt és sejthalál programot (apoptózis),
– agyszövetekben számos citokin és gyulladásos folyamatok játszanak szerepet az

Alzheimer-kór patológiájában.
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• Lehetséges okai:
– iskolázottság
– öröklődés,
– immunológiai eltérések,
– anyagcsere szerint.

• Tünetei:
– fokozódó feledékenység,
– nyelvi zavarok,
– dezorientáltság,
– csökkent ítélőképesség,
– problémák absztrakt gondolkodás,
– tájékozódó képesség elvesztése,
– ítélőképesség romlása,
– személyiség változás.

• Diagnózis:
– enyhe szakasz: a beteg egyedül élhet, és jól kezel dolgokat,
– mérsékelt szakasz: a beteg segítsége szorul,
– végső szakasz: a beteg elveszti az önellátó-képességét.
Nincsenek specifikus tesztek. A diagnózis elsősorban a memória vesztés okait küszö-
böli ki: apró agyvérzések és Parkinson-kór.
• Szellemi teszt: memória, problémamegoldó képesség, figyelemkészség, számolás

és a nyelvi készségek értékelése,
• Az elmebaj okainak vizsgálata rutin tesztekkel, vizelet és vérvizsgálata,
• CT szkenner, MRI, PET.

• Kezelés:
– nem lehet teljesen meggyógyítani az Alzheimer-kórban szenvedőket, csak lelassí-

tani lehet a folyamatot és csökkenteni a tüneteket,
• az intelligencia fejlesztése,
• neurotranszmitterek (ingerületátvivő anyagok) csökkentésének a lassítása az agy-

ban,
– az Alzheimer-kór kezelése cérnabeültetéssel.

A kutatásom 2003-tól 2013-ig 50 beteg (29 férfi és 21 nő) 65 és 92 év között.
– Tüdő meridián 9
– Vastagbél 4, 11
– Gyomor 8, 13, 36
– Lép 6, 10, 21
– Szív 3, 7, 9
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– Vékonybél 19
– Húgyholyag 13 ,14 ,15, 17, 22, 23, 43
– Vese 3 Moxa Vese 1
– Szívburok 6
– Harmatmelegítő 5
– Epe 8
– Máj 3, 13
– Dumaj 14, 15, 17, 20, 21, 23
– Reumaj 3, 4, 12

Eredmények 5 kezelés után:
• 10/50 20% pozitív változás,
• 22/50 44% intelligenciajavulás,
• 8/50 16% kevesebb változás,
• 10/50 20% semmi változás 80-90 év közöttiek.
• A kezelések mellett a családtagok közreműködése és segítsége is fontos. A beteg

ellátóinak türelemre, megértésre és kreativitásra van szükségük.

A különböző blokkok jelentősége az akupunktúrás gyakorlatban,
megszüntetésük/mérséklésük lehetőségei

Dr. Lipóczki Imre
DE OEC Egészségügyi Főiskolai Kar

Bizonyos esetekben előfordul, hogy az egyébként helyesnek megítélt, (illetőleg
más, hasonló esetekben többször már eredményesenek bizonyult) akupuktúrás ke-
zelési terv nem működik, vagy csak csekély eredménnyel jár.

Az okok között feltétlenül gondolnunk kell az energiablokkok meglétének le-
hetőségére is.

A különböző blokkok miatt a szervezetben kialakulhatnak súlyos energiazava-
rok, és amíg ezek fennállnak, addig ezek nagyban hátráltatják a gyógyulást, illet-
ve csupán elenyésző terápiás hatást tapasztalhatunk.

Ilyen esetekben elsődleges a blokkok eliminálása. (A blokk jellegétől függően
ez nem mindig akupunktúrával oldható meg – egyéb kiegészítő kezelések, pl. ma-
nuálterápia, neurálterápia is szükségesek lehetnek).

A blokkok kialakulásának bemutatása, azok hatása a szervezet energia rend-
szerére, a leggyakrabban előforduló blokkok gyakorlati jelentősége és azok ismer-
tetése. Néhány blokk-fajta ismertetése, melyekkel csak 30 év után szembesültem.
(pl. „belt block”).

Példákon keresztül bemutatásra kerül a blokkok feloldása/mérséklése után al-
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kalmazott „célzott” akupunktúrás kezelések „átütő” sikeressége. A beteg pozitív
visszajelzésén kívül az energiastátusz javulása is nyomon követhető az egyes meri-
diánok vonatkozásában műszeres vizsgálattal (AcuGraph). Sokszor önmagában a
blokkok akár részleges oldása is jelentős javulást eredményez.

Az európai orvoslással párhuzamosan, valamint az akupunktúrával komplexen al-
kalmazott egyéb terápiák hatékonysága összeadódik (összeszorzódik?).

Európai Orvoslás + Komplementer Medicina = Integratív Medicina

Az integratív medicina (és) a jövő orvoslása

Dr. Lukács István
Yin-Yang Harmónia Központ, Budapest

Az integratív medicina halkan, csendben lopódzik be a tudományos világba, de
egyre szervesebb része a jövő orvoslásának.

Két neves szaklapban (1,2) megjelent tudományos cikk eredményeit kívánom re-
ferálni, ami igazolni látszik, hogy a mellékhatás nélküli, nagy higítású dinamizált
hatóanyagok (SKA) hatékony alternatívái lehetnek a komoly mellékhatással ren-
delkező (ígéretes/vagy) bevált hagyományos, nyugati orvoslásban elfogadott ha-
tóanyagoknak és terápiáknak.

Már több nagyreményű immun-moduláns terápia bukott meg a tolerálhatatlan
mellékhatás profil miatt. Ha ezeket a bioaktív anyagokat nagy higításban és dina-
mizálva alkalmazzuk, megmarad a hatékonyság és tolerálhatóvá válik a terápia.

Éppúgy, mint az akut kezelések során, a krónikus és rákos betegségek esetében
a mellékhatás-mentesség, tolerabilitás egy hatalmas terápiás előny lehet!

Jelen előadásomban a krónikus asztma, illetve tüdőrák kezeléséből hozok példát.
1. Low dose oral administration of cytokines for treatment of allergic asthma
S. Gariboldi és munkatársai Pulmonary Pharmacology & Therapeutics Volume 22,

Issue 6, December 2009, Pages 497–510
2. Low Dose of IL-12 Stimulates T Cell Response in Cultures of PBMCs Derived from

Non Small Cell Lung Cancer Patients. Lucia D’Amico, Enrico Ruffini, Riccardo
Ferracini, Ilaria Roato Journal of Cancer Therapy, 2012, 3, 337-342
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Meglátni és tűkkel gyógyítani

Dr. Nagy Gábor
Tudományos Akupunktúra Baráti Kör, Budapest

„Egy betegség száz tünet” a Hagyományos Kínai Orvoslásban egy ismert alapelv.
A hat nagycsatorna működésére felépített alkattan alapján már a beteggel való

első találkozáskor rövid időn belül viszonylag pontos diagnózist állíthatunk fel. Egy
esetismertetés próbál rávilágítani a fenti tudás egyszerűségére és a mindennapok
gyógyításában való alkalmazására.

How to treat sinus tachycardia in young women using acupuncture

Dr. Ovidiu Mircea Jupaneant, Dr. S. Dragan
„Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara,

West Region, Romania

Aim: This study was designed to observe the beneficial effect of acupuncture on
sinus tachycardia in young women – aged between 30 and 40.

Material and Methods: Twentyseven young women aged between 30 and 40
were included in this study. These women were diagnosed with chronic sinus
tachycardia (CST), for at least seven months. No other cardiovascular or endocrine
diseases- such as hyperthyroidism were diagnosed in these twentyseven women.
The only causes of chronic sinus tachycardia were the psychogenic factors - neuro-
vegetative dystonia and emotivity. The cardiovascular medication used was
Metoprololum, 100 mg., given once per day-in the morning, every day. The values
of the heart rates (HR) were between 90 and 110 beats per minute (bpm) during
rest, while using Metoprololum. Without any treatment, the values of the HR were
between 105 and 115 bpm. So, they agreed to choose acupuncture in order to
relieve their condition.

During the nine acupuncture sessions, these twentyseven women did not take
any cardio-vascular medication. They were treated in every session with only one
acupuncture point – Pericardium no.6 (Pc.6), also named Neiguan-in Chinese,
punctured bilaterally. This point is known as a vasodilatatory and bradycardizant
point, and it was used on both forearms. The point was always localised with
precision, using Acugraph 3 measurements.

Results: The HR during rest was between 73 and 83 bpm in all these women, after
finishing the nine acupuncture sessions. Compared to the use of Metoprololum,
p < 0,03, and compared to non-usage of a cardio-vascular medication, p < 0,01.

Conclusions: This study proved that the treatment with acupuncture, using a one
point needeling therapy with Pc.6 (Neiguan), is more efficient than the treatment
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with Metoprololum 100 mg, given once per day, in young women aged 30 to 40
diagnosed with CST.
Researcher supported by the PhD fellowship POSDRU 107/1.5/S/ID 78702.

Research financed by FP7 project 241951CAMbrella: A pan-European research
network for Complementary and Alternative Medicine.

Statisztika helyett.....inkább gondolkodjunk!

Dr. Palotai Katalin
Tudományos Akupunktúra Baráti Kör, Budapest

Misztikum vagy tudomány az akupunktúra? Vajon miért találkoznak a kvan-
tumfizika, a relativitáselmélet kutatási eredményei az ősi yinyang elmélettel? Más
„szakkifejezésekkel”, de ugyanazt állították a legalább 5000 éve élt bölcsek, mint
a ma tudósai? A XX-XXI. század kutatásai igazolják, hogy az ősi kínai orvoslás meg-
ingathatatlan tudományos alapokra épült fel.

Az immunrendszer és a kínai orvoslás

Dr. Rideg Sándor
Pszichiátriai Gondozó, Szentes

A kínai és nyugati orvoslás egyetért abban, hogy nagyon fontos a szervezet ép
védekező rendszere, mégis teljesen eltérnek az immunrendszerről alkotott elkép-
zeléseik és nem mentesek a konfliktusoktól sem. A HKO különleges érdeme az im-
munológiai minták felfedezése. Ezek a minták segítenek a betegségek pontos be-
sorolásában, valamint az egyéni és hatékony kezelésében.

A HKO évezredes ismeretei és kezelési eljárásai az immunológiai betegségek te-
kintetében aktuálisabbak mint valaha, hiszen az immunproblémák egyre gyako-
ribbá válnak. Jelenleg is aktuális problémák, hogy a szokásos antibiotikumokkal
szemben rezisztenssé váltak a baktériumtörzsek, az utóbbi évtizedekben egyre
több az „immunhiányos” tünetegyüttes. Folyamatosan nő az autoimmun betegek
száma is.
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Receptúra, kényszerzubbony vagy inkább gondolkodjunk?

Dr. Szabó Mária
Tudományos Akupunktúra Baráti Kör, Budapest

Mai rohanó világunkban egyre „kevesebb idő jut” gondolkodásra. Mindennek
automatizált, elvileg előre megtervezett sémák alapján kellene működnie. Ez vo-
natkozik a nyugati medicinára is, ami a TAO-t veszi alapul, de itt nem az „Útról” be-
szélünk sajnos, hanem a Tényeken Alapuló Orvoslásról. Ebben sémák alapján út-
mutatást kapunk, hogy kezeljünk pl. egy gyomorfekélyt vagy egy torokgyulladást.
Ez hasznosnak tűnik, de kifelejtették belőle az élő egyedet, aki nem egy statiszti-
kai adat, hanem egy működő individuum. Előadásomban egy eset kapcsán próbá-
lom ezt megvilágítani.

A Kaqun víz hatása a fizikális és mentális aktivitásra

Dr. Szalkai Iván
Dél-borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter

A Kaqun vízzel folytatott vizsgálatok tapasztalatai szerint a fogyasztók általá-
nos közérzete, aktivitása, terhelhetősége és mentális képességei javultak. Ennek el-
lenőrzése érdekében több vizsgálatot folytattunk egészséges önkénteseken és idős,
koruknak megfelelő állapotban lévő embereken. A vizsgálatok egyértelműen bi-
zonyították a keringési rendszer aktivizálódását, a fittség növekedését, a stressz
index csökkenését, a reakció idő és a kognitív idő javulását.

Az eredmények hátterében a víz kettős hatása áll. Egyrészt a reaktív gyökök
(ROS, RNS) szintjének növekedése, az erek tágítása, a keringés reakcióképességének
javulása területén, másrészt az oxigén szint növekedése, a szervezet energetizálá-
sa területén.

Ezek a változások kiemelik a víz fogyasztásának lehetőségét és szükségességét
nagyobb fizikai és pszichikai terhelés alatt lévő személyeken profilaktikusan, vala-
mint a fizikai stressz csökkentése céljából, valamint idős embereken a mentális le-
épülés megelőzése, illetve kezelése területén.
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Az auriculoterápia prolaktin-szint csökkentő hatásának igazolása
laborvizsgálat és meridián-diagnosztika révén. innovatív – pilot kísérlet:

kettős vak, kontrollált, randomizált kutatás

Dr. Széchenyi István1, Dr. Hegyi Gabriella2
1Széchenyi Egészségközpont, Budapest

2Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Komplementer
Medicina Tanszék

A keleti orvoslás pontrendszerének kezelésével/mérésével és a nyugati medici-
na laboratóriumi eredményével bizonyítottuk, hogy a serum prolaktin-szint azon-
nal csökkenthető, következésképpen akár az elhúzódó stressz okozta ártalmak is
megelőzhetőek: mint nyugtalanság, idegesség, álmatlanság. Ez a szemlélet a meg-
előzésben/egészségmegőrzésben nagyon fontos, ugyanis lehet, hogy még nincs
tünet és nincs panasz, de már műszeres méréssel kimutatható az a változás, amely
a továbbiakban pszichoszomatikus betegségként manifesztálódhat. Ezután, bár a
laboratóriumi leletek lehetnek még mindig negatívak, mégis: szorongás vagy
pánik, migrén, emésztési, szexuális zavarok alakulhatnak ki. A következő szakasz-
ban a szervezet pszichoszomatikus betegségeket produkál. Az immunrendszer
adaptációját gyengíti a stresszes állapot, amelynek gyomorfekély, nyombélfekély,
magas vérnyomás, szívinfarktus, cukorbetegség, allergia, asztma, hajhullás,
menstruációs zavarok, meddőség, impotencia, daganatos megbetegedés is lehet a
következménye.

A kutatás témája az 5 pontos (NADA) fülakupunktúrás kezelés hatása, amelyet
a laborvizsgálat (serum prolaktin-szint) egészített ki. A hagyományos kínai orvos-
lás végpontrendszere (12 fő meridián kezdő – illetve végpontjai) mérésével, a bőr
vezető-képesség változásának nyomon követésével történt.

Pajzsmirigy funkció eltérés diagnosztikája, terápiája és követése MeriDiM®

készülékkel és fülakupunktúra alkalmazásával

Dr. Széchenyi István, Dr. Valki Ferenc Dániel
Széchenyi Egészségközpont, Budapest

Az előadás egy konkrét eseten laborleletekkel dokumentálva mutatja be, hogy a
pajzsmirigy funkció zavarai kezelhetőek akupunktúrával, amely adott esetben al-
ternatívát jelenthet a gyógyszerkezeléssel és/vagy műtéti beavatkozással szemben,
illetve párhuzamosan kiegészítheti azt. A folyamatok feltérképezése, nyomon
követése, dokumentációja egyrészt rutin klinikai betegvizsgálattal illetve meridián-
diagnosztikával, másrészt laborvizsgálattal történt.
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Modern szemléletű komplex rákterápia

Dr. Szepesi Péter
Természetgyógyász Terápiás és Diagnosztikai Orvoscentrum, Sárvár

A ráknak, mint betegségcsoportnak a kialakulása többtényezős, így a kezelésé-
nek is egyfajta komplexitást kell képviselnie.

Egy modern szemléletű komplex rákkezelés, felöleli a hagyományos onkológiai
elemeket, tartalmaz egy nem specifikus immunstimulációs kezelést és a harmóniá-
jában megbomlott pszichének az újra struktúrálását. Mindez egy teljesértékű gyó-
gyítás igényei szerint történik.
1. Hagyományos onkológia triásza: a tumorra koncentrál, lokalizál!
Operáció + kemoterápia + besugárzás.
2. Biológiai onkológia: a páciensre fókuszál, az immunszisztémájának a mentő ele-

meit erősiti, a páciens egyfajta tehermentesítése, méregtelenítése, támogatása a
cél – a HKO terápiás rendszere, homeopátia, fitoterápia, orthomolekuláris terá-
pia, mint megközelitési eszközök.

3. Pszichoonkológia: szintén a páciensre fókuszál , annak a mentális állapotát, lelki
konfliktusait, azok intenzitását veszi célba, amely a fizikai sík elemeit nagymér-
tékben befolyásolja. A személyiség érzelmi szintű elhangolódásainak normali-
zálása a kezelési cél, HKO, homeopátia, fitoterápiás elemekkel.
Az emberi szervezetben történő anyagcserének van a belső történése és egy kül-

világgal való kapcsolata.
Ha belső és külső környezetünket párhuzamosan tisztán tartanánk, egymással

harmonizálnának, akkor az egészséges sejtjeink sem volnának képesek megker-
gülni. Mert ugye ez a rák. Nem valami külső betolakodó, hanem a mindenkori kör-
nyezeti hatások, életvitelünk, táplálkozási szokásaink, gondolati és érzelmi mintá-
ink hűséges visszatükröződése testünkben! De a társadalomba való szerveződésünk
érzékeny indikátora is.

A rák komoly oka a gondolat- és érzésvilágunk, mindenkori konfliktusaink ön-
magunkkal, társadalmi kapcsolatainkban! Kvantumbiológiai berkekben már szinte
közhely az a kijelentés, hogy fizikai testünk önmagától sosem betegedhet meg,
lelki-szellemi történések sorozataira van szükség ahhoz, hogy szervezetünkben tes-
tet ölthessen egy ilyen torzulás, diszharmónia, amilyen a betegség.
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Típusos ischiás diagnosztizálása

Dr. Tolnai Pál
Ajka

HKO és Európai Orvostudomány eredményeinek egyesítésével felfedezett lumbo-
sacrális csőalagutak használatával, típusos ischiás biztos diagnosztizálása 20 év óta
és ezen alapuló gyors hatású terápia. I. rész.

Atípusos ischiások 10 fajtájának eredményes felismerése és kezelése

Dr. Tolnai Pál
Ajka

HKO és Európai Orvostudomány eredményeinek egyesítésével felfedezett lumbo-
sacrális csőalagutak használatával, atípusos ischiások 10 fajtájának (3 év óta szerző
által felfedezett új betegségcsoport) eredményes felismerése és kezelése. II. rész.

Acupuncture and acupunctural injection treat osteoarthritis (OA) of the knee

Dr. Xiu Wei
Budapest Józsefváros Egészségügyi Szakszolgálat Szakorvosi Rendelőintezete,

Orthopédia

Using medical drugs (Glucosamine sulfate, Vitamin C and Hotemin) to give the
injection into the acupuncture points and with traditional Chinese acupuncture to
treat OA. Patients: in the group of 40 patients, 92.5% of them have good
effective(cure or better result). This method is much better than the western
traditional medical treatment.
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