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V letech 1986- 1990 jsem léčil akupunkturou 37 klientů s problematikou nadměrné
ho abúzu alkoholu . V té době jsem pracoval na část úvazku v OA T a klasické terapii 
jsem samozřejmě dával přednost. Důvody , pro které byla zvolena alternativní metoda 
terapie akupunkturou , byly různé , ale společným jmenovatelem byla nemožnost použít 
klasickou terapii Antabusem buď pro somatické kontraindikace nebo pro nesouhlas 
klienta . Protože se řadu let věnuji akupunktuře především u psychických poruch a ver
tebrogenních syndromů , rozhodl jsem se ji vyzkoušet i v této indikaci, přestože dostup
né údaje o této možnosti byly rozporuplné. 

Metodika 

Soubor osob léčených akupunkturou činil 37 klientů OA T, z toho bylo 26 mužů a ll 
žen. Nebyl vytvořen náhodným výběrem, ale zařadil jsem tam v průběhu 4 let pouze 
ty klienty , kteří splňovali určité předpoklady . Za prvé nebylo možno u těchto lidí po
užít klasickou terapii z různých důvodů- somatické kontraindikace , nesouhlas klienta , 
nebyl Antabus v lékárnách atd., popřípadě nebyla terapie Antabusem zatím indiková
na pro poměrně nízký stupeň závislosti při dobré motivaci k abstinenci a dostatečné 
spolupráci s lékařem , nebo naopak byla předchozí terapie Antabusem zcela bezúspěš
ná. Osoby zařazené do souboru by se daly diagnostikovat nejčastěji jako alkoholismus 
typu gama od II . do III . stadia (dleJ ellinka)- u části těchto osob byl již dříve alkoholismus 
typu gama diagnostikován a byly pro něj i léčeni klasickou terapií včetně hospitalizace , 
avšak v krátké době - maximálně do 4 měsíců - došlo k porušení abstinence a recidivě . 
Druhá nejčastější diagnóza byla alkoholismus epsilon, u zbytku se pak jednalo o alko
holismus alfa . Zastoupení jednotlivých diagnóz v souboru udává graf 1. U všech osob 
zařazených do souboru byla současně přítomná neurotická symptomatologie a značná 
emoční labilita s výrazným depresívním laděním , přičemž bylo obtížné rozhodnout, 
zda se jedná o změny v důsledku alkoholismu nebo souběh s jinou diagnózou- dystym
ní osobnost , neuróza apod. Nicméně tato nápadná symptomatologie mne vedla i při 
výběru bodů a předpokladem bylo , že její odstranění nebo zmírnění povede při dobr~ 
motivaci i k omezení abúzu alkoholu . Nezbytným předpokladem zahájení terapie aku
punkturou byla dostatečná motivace při racionálním náhledu , důvěra v lékaře a dobrá 
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spolupráce při terapii. Výběr bodů byl dosti variabilní podle individuálních odlišností 
každého klienta , ale většinou byly kromě jiných použity body G 38 a TM 25, které 
jsou při terapii alkoholismu některými autory doporučovány , přičemž bod G 38 byl 
ovlivňován spíše stimulační a bod TM 25 spíše sedativní technikou. Současně byl také 
většinou stimulován bod G 36. Další body byly voleny individuálně - nejčastěji TM 
20, TM 15, JM 15 a LP 18. Jednalo se o klasickou jehlovou akupunkturu, frekvence 
aplikací byla 1- 2krát týdně do celkového počtu 10 -20 sezení- opět voleno individu
álně (Konig, Wancura, 1977) . Za kritérium úspěšnosti ( 100 %) byla zvolena abstinence 
po dobu 2 let po aplikaci akupunktury, kdy se již dá předpokládat změna motivací 
a celého životního stylu. Jako dosti účinná (50 %) byla akupunktura hodnocena při 
recidivě až po 1 roce , částečně efektní (25 %) při abstinenci 3 měsíce až 1 rok a bez 
účinku při porušení abstinence do 3 měsíců po ukončení terapie akupunkturou . Přitom 
současně s akupunkturou nebyla prováděna žádná jiná terapie (Umlauf, 1985) , pokud 
se nedíváme na pravidelné návštěvy k aplikaci akupunktury jako na jistý druh psycho
terapie. Protože všichni klienti zařazení do této terapie udávali depresívní ladění emo
tivity, byla použita k jejímu hodnocení Zungova stupnice- před zahájením terapie 
a pak vždy po 3 týdnech. Zungova stupnice byla použita proto , že předpokládaným 
efektním mechanismem ve složitém komplexním účinku akupunktury byla mimo jiné 
stabilizace emotivity. 

Výsledky 

Graf 1 ukazuje zastoupení diagnózy v souboru. Z grafu je patrné , že u mužů se 
v souboru nejčastěji vyskytoval alkoholismus typu gama ve ll. stadiu rozvoje (23 %) 
a alkoholismus epsilon (23 % ). Alkoholismus alfa byl u mužů v souboru pouze ve 
4 případech (15 % ). U žen rovněž převažoval typ gama ve II. stadiu (33 %) a typ 
epsilon (33 % ). Vyšší stadia rozvoje alkoholismu gama typu se u žen zařazených do 
souboru nevyskytovala . 

Graf 2 ukazuje procentuální úspěšnost terapie u jednotlivých diagnóz a abychom se 
vyhli někdy problematickému členění alkoholiků je v grafu 2 vyjádřena i celková zobec
něná hodnota úspěšnosti akupunktury u všech osob souboru, léčených pro abúzus alko
holu. Úspěšnosti terapie u klientů s alkoholismem gama typu se samozřejmě lišila podle 
stadia rozvoje a relativně efektní byla především u I. a II . stadia, ve vyšších stadiích 
s rozvojem degradace osobnosti se samozřejmě nedal dobrý účinek ani předpokládat , 
ale ani tam nebyla akupunktura zcela bez efektu a navíc měla proti jiným terapiím vý-
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Graf 2. Hodnocení úspěšnosti terapie - do 2 let po aplikaci aku
punktury 

hodu minimálních kontraindikací. Po rozdělení klientů s alkoholismem gama typu pod
le stadií by byl jejich počet v jednotlivých kategoriích velmi malý pro nějaký odhad 
úspěšnosti, proto je efekt terapie posouzen v rámci gama typu .celkově bez ohledu na 
stadium rozvoje . Podle stanovených kritérií byla průměrná úspěšnost terapie u všech 
osob s gama typem přibližně 39 %, u alfa typu 92 % a u alkoholismu typu epsilon 78% . 
Výsledný efekt terapie za celý soubor pak byl 57 % bez ohledu na typ alkoholismu 
a stadium rozvoje . Tyto výsledky jsou samozřejmě velice hrubé odhady úspěšnosti při 
poměrně malém souboru, kdy navíc bylo nemožné vyloučit zcela řadu jiných na koneč
ném výsledku se spolupodílejících okolností. 
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Graf3. Zungova stupnice deprese sebeposouzení vždy po 3 týdnech 
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Na grafu 3 je zobrazen pokles Z-skóre podle sebeposuzovací stupnice depresivity 
pro mírné až střední deprese během zhruba tříměsíční terapie akupunkturou . Důvody , 
které vedly k použití této stupnice jsou uvedeny v metodice. I když graf vykazuje zcela 
markantní pokles hladiny depresivity po 3 měsících, statistická významnost tohoto po
klesu je při různých přístupech k řešení nejednoznačná , což ovšem není z hlediska zá
kladní problematiky praktického efektu terapie nejpodstatnější , ale není možno jed
noznačně potvrdit teoretický předpoklad jednoho z mechanismů příznivého účinku 
akupunktury u alkoholiků přes ovlivnění a stabilizaci emotivity a dát do nějaké kore
lace pokles hladiny depresivity po terapii akupunkturou a příznivý terapeutický efekt 
na abúzu alkoholu. Hladina depresivity poklesla po 3měsíční terapíí akupunkturou 
zhruba o 59 % proti zprůměrněné výchozí hodnotě na začátku terapie. 

Diskuse 

Osoby zařazené do této terapie nebyly vybrány náhodně a proto není možné srovná
ní s kontrolní skupinou. Navíc je prakticky nemožné vyloučit spoluúčast placebo efektu 
na pozitivním výsledku- při vpichu jehel není možné provádět slepý pokus, teoreticky 
by se dalo uvažovat o kontrolní skupině klientů, kterým by se vpichovaly jehly do bodů , 
které by neměly mít v této indikaci pozitivní efekt nebo zcela mimo známé akupunktur
ní body . Tento postup jsem však nezvolil především proto, že jej nepovažuji za zcela 
eticky čistý . Kromě toho by asi bylo obtížné získat souhlas klienta pro zařazení do ta
kovéhoto výzkumu . Snad by se dalo uvažovat o kontrolní skupině klientů , kterým by 
se vpichovaly jehly pouze do těch bodů, jejichž ovlivnění by mělo mít pro klienta 
v každém případě pozitivní , třeba i nespecifický efekt- např. body všeobecného účinku 
IC 4 nebo G 36. Přesto svědčí výsledky výzkumu akupunktury o tom , že se placebo 
a další psychické faktory nepodílejí na konečných výsledcích l éčby akupunkturou o nic 
více než na výsledcích jakékoliv jiné terapie (Umlauf, 1988). Protože osoby stejně ne
byly zařazovány do souboru metodou náhodného výběru, nemělo smysl vytvářet kon
trolní soubor a navíc jsem v prvé řadě sledoval praktický terapeutický efekt než pouze 
čistý výzkum. I když tento přístup ubírá closaženým výsledkům na průkaznosti , pova
žuji je přesto za pozoruhodné. Akupunktura se ukázala velice efektní u spíše sympto
matického abúzu, což se ale dalo předpokládat z hlediska výběru bodli a jejich širší 
indikace a už při plánování terapeutické strategie jsem s tímto faktem počítal. Podstatně 
méně účinná byla u klasického gama alkoholismu . Jejím velkým přínosem je , že nemá 
prakticky závažnější rizika při provádění lege artis a poměrně malý okruh kontraindi
kací . Podle výsledků se zdá, že u alkoholismu alfa a epsilon by mohla být dokonce me
todou volby na prvním místě . Přínosem však může být jako podpůrná vedlejší terapie 
vždy - tedy i u alkoholismu typu gama, kdy se ukázala až nečekaně efektní v I. stadiu 
rozvoje toho typu alkoholismu. Zůstává pouze teoretickou otázkou , nakolik se na 
dobrém terapeutickém efektu podílí vlastní mechanismus účinku podle teorie aku
punktury a nakolik se vlastně jedná o specifickou intenzívní psychoterapii při jednot
livých sezeních doplněnou placebovým efektem. Je samozřejmé , že se jednalo o vybra
nou skupinu klientů s velmi dobrou motivací, což výrazně ovlivnilo pozitivní efekt 
terapie. Ale právě u těchto klientů by to mohla být podpůrná metoda volby , kterou 
bychom měli možnost nabídnout a která současně přispívá ke stabilizaci jejich psychic
kého stavu a zmírnění depresívního ladění emotivity . Tato práce je omezena poměrně 
malým souborem klientů a přitom je roztažena do poměrně dlouhého časového inter
valu 4 let. Vzhledem k malému počtu v jednotlivých kategoriích alkoholiků je obtížné 
se vyjádřit k indikaci akupunktury u jednotlivých podskupin . Po stránce metodické by 
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se jistě dalo najít poměrně dosti připomínek . Například i výběr vzájemných kombinací 
akupunkturních bodů není přísně standardní ale podléhal určitým výkyvům podle in
dividuálních zvláštností každého klienta - při zachování komplexního přístupu k pa
cientovi , tak jak nás k tomu teorie akupunktury vede . Kdybychom chtěli zohlednit 
i tyto skutečnosti , znamenalo by to hrát v úvahu i pulsovou diagnostiku (Ždichynec, 
1970) a orgánové hodiny a ostatní postupy z teorie akupunktury. Přitom je třeba mít 
na zřeteli, že tato práce nemá charakter rozsáhlého výzkumu, ale snad jen předběžné 
studie , která si neklade za cíl odpovědět na všechny otázky a vyžadovala by spíše dal
šího zkoumání. Prvním impulsem k této práci bylo to , že jsem se pokusil ovlivnit 
u některých alkoholiků jejich labilní depresívně laděnou emotivitu akupunkturou a vý
sledkem byl značný pozitivní vliv na abstinenci. 

Závěr 

Myslím si, že i přes výhrady a nejasnosti kolem mechanismu účinku akupunktury 
u alkoholiků a její indikaci spíše pro symptomatický abúzus, je akupunktura pro své 
ostatní výhody v terapii alkoholiků velice zajímavou metodou volby. 

Souhrn 

Autor posuzuje efekt terapie akupunkturou u klientů s abúzem alkoholu různého 
typu a v různém stadiu rozvoje . Jedná se však o vybraný soubor klientů dostatečně 
motivovaných k abstinenci, takže akupunktura zde sehrává možná jen podpůrný psy
choterapeutický efekt. I přesto jsou dosažené výsledky v průběhu let 1986- 1990 zají
mavé. Během terapie bylo posuzováno i ladění emotivity podle Zungovy sebeposuzo
vací stupnice deprese. Efekt terapie je hodnocen do časového odstupu 2 let. 
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