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Shrnutí
Na elektroakupunkturu podle Volla (EAV) bývá v odborné literatuře pohlíženo se skepsí a
odmítnutím. Je jí vytýkána nevědeckost. Jako důvod bývá uváděno, že chybí randomizované,
dvojitě slepé studie, kde je vyloučen placebo efekt. EAV však zohledňuje individuální stav
každého pacienta, proto takové studie nemají valného smyslu a nevedou k cíli. Ke zjištění
validity EAV je nutno volit jiné cesty. Níže uvedené údaje, získané řádným výzkumem,
ukazují nejen, že jde o schůdnou vyšetřovací metodu, ale prokazují i vysokou míru úspěšnosti
a účinnosti EAV. V ruském kosmickém výzkumu je EAV ceněna jako nejlépe působící
(komplementární) alternativní metoda světa. EAV má potenciál hrát v budoucnu důležitou
roli v diagnostice a terapii.

1. Úvod
Podle školní medicíny je elektroakupunktura podle Volla často označována jako kontraverzní
metoda; mnozí jsou dokonce přesvedčeni, že jde o šarlatánství. Kritici zpravidla svoje
stanovisko odůvodňují odkazem na "nejnovější stav vědy", neb odkazují na příslušné
medicínské poradce. Přitom často zůstává otevřené, co nebo koho tím vlastně míní, popř.
odkud tento medicínský poradce své přesvědčení bere. Jisté je, že nejvýznamnější informační
zdroj [1] "experti" důsledně opomíjejí. Pro Mezinárodní medicínskou společnost pro
elektroakupunturu podle Volla (IMGEAV) je nešťastné, že nekritické výpovědi a názory, jež
se historicky stále opakují a skutečně již neodpovídají současnému stavu stupni poznání vědy,
jsou neustále přebírány, udržovány a "zbožně" opakovány jako mantra. Ale stálým
opakováním se nesprávné nestane správným.

2. Podklady EAV a jejich rozdílné názory
2.1 Postavení, definice problematiky
EAV se dotýká především poznatků elektrodynamiky, kybernetiky, systémové teorie, stejně i
kvantové fyziky. "Vědecká medicína " staví do centra svého zájmu odtud (z toho) odlišně
chemii, farmakologii, buněčnou patologii. K fyzikálním souvislostem buď není přihlíženo,
jsou negovány nebo deformovány , takže jsou pro biologické systémy jen omezeně

použitelné. Tento rozdíl v stěžejních, základních názorech je příčinou rozšířené chybné
interpretace a problematického pochopení ze strany odpůrců.
EAV vedle svých vlastních metodických specifik stojí na třech pilířích:
Klinická medicína, akupunktura a homeopatie. Zde jsou poznámky k jednotlivým bodům:

2.2. Klinická medicína
Má-li terapeut kvalifikovaně diagnostikovat a léčit, musí disponovat hlubokými znalostmi
medicíny i metody EAV. Jen tak může hodnoty naměřené metodou EAV správně
interpretovat. Ke kvalifikovanému posouzení zdravotního stavu pacienta může použít i
výsledky z laboratorního vyšetření. Spolu s využitím hlubokých znalostí a souvislostí metody
EAV je tak možno vzít v úvahu všechny výsledky měření a stanovit terapeutický postup,
který zohledňuje všechny důležité parametry. Tak bude profit pacienta výrazně vyšší.

2.3 Akupunktura
Ačkoli se již dlouhá léta celosvětově stále více pracuje na výzkumu akupunktury, je tato stále
"popelkou" a v širokých lékařských kruzích je stále odmítána jako šarlatánství.
Ale tito kritikové dodnes nevzali v potaz, že
 největší srovnávací studie světa, studie GERAC (léčebný úspěch akupunktury ve
srovnání se zavedeným, školně medicínským snažením) z let 2004/2005 .
Zde měla akupunktura o téměř 100% lepší léčebný efekt u sledovaných chronických
onemocnění (ca 25% léčebného úspěchu školní medicíny v protikladu k 50%
úspěšnosti akupunktury)
 ve známé odborné literatuře se objevily fotografie z termokamery, které byly pořízeny
po dráždění v průběhu meridiánu. Zde mohla odborná veřejnost poprvé spatřit obraz
meridiánů (výzkum prof. Dr.Popp, Dr Maric-Oehler - www.biophotonen.de)
I 5000-letá zkušenost akupunkturistů v empirické medicíně je přitom školními lékaři
nechána nepovšimnuta.
 měření školy Fachhochschule Augsburg v r. 2005 ukázalo rozdílnou elektrickou
aktivitu v akupunkturních bodech. Naměřené hodnoty elektrické aktivity v
akupunkturních bodech byly počítačově zpracovány a ukázalo se, že se v grafu
projevují jako lokálně konstantní minimum nebo maximum.

2.4 Homeopatie
Objem zkušeností s homeopatií se stále rozšiřuje již 200 let (stejného principu užíval již
Paracelsus v 16.stol., Hahnemann myšlenku pouze znovu objevil - historie homeopatie je
tedy o několik set let starší - pozn. překl.) Velké množství studií dokazuje její léčebný
potenciál. Avšak pro "vědeckým" lékařům ne zcela pochopitelný mechanismus jejího
účinku je jimi všeobecně odmítána. V praxi přírodních věd je běžný postup, že pokud je
na základě pokroku ve výzkumu nalezen nový princip fungování, tento je přijat a starý
princip je nahrazen novými poznatky. Tento postup však pro medicínu většinou neplatí.
Prokazatelně změřené výsledky a empirické poznatky jsou odmítány, jednak kvůli
nepochopení a někdy i kvůli rozdílnému světonázoru. To vše i přesto, že je medicína

primárně definována ne jako "přírodní", nýbrž jako "empirická" věda a proto je postavena
na empirických zkušenostech.

3. EAV v zrcadle vědeckých prohlášení
Kritici neustále odkazují na údajně zvláště významnou dizertační práci Gloerfeld [3]. Zde
se však vychází z počátečních chybných vstupních údajů, které dle posudku
vysokoškolských profesorů (např. K.-U. Benner, München) představují těžkou
systemickou chybu. Měření byla totiž zcela nesprávně prováděna při suché kůži a
výsledky byly porovnávány s hodnotami, kdy kůže byla ošetřena vodivou elektrodovou
pastou. (jako kontaktní prostředek bývá u EAV běžně používána voda, tedy elektroda je
navlhčena a měření je prováděno "namokro"). K dodržení konstantního přítlaku je dlouho
používán odpružený hrot měřící elektrody, který je v EAV považován již za standart.
Měřeními profesorů H.-E. Shurk a B.Wiegele [4,5,6,7] , škola Fachhochschule Augsburg
a stejně tak Fachhochschule Berlin (G.K.Siebert), jsou tvrzení, uvedená v dizertaci
Gloerfeld, beze zbytku vyvrácena.
V práci "Elektrické chování speciálních kožních úseků" [9], kde jsou měřeny určité
definované kožní body a výsledky vztaženy na zdravotní stav vnitřních orgánů, byl zjištěn
výrazný rozdíl naměřených hodnot u zdravých a nemocných jedinců.
Prof. Heine v r. 1987 [10,11] histologicky zjistil morfologii akupunkturních bodů jako
perforaci cévně-nervově-vazivového svazku povrchové fascie těla. Tím je umožněno
fyzikální vysvětlení elektrického měření akupunkturních bodů, anatomicky tím mohl být
vysvětlen vztah bodů na kůži k odstraněným orgánům. Následná měření na jiné universitě
(M. Eggerbacher, Wien, 1991; Zerlauth, München 1992) tato zjištění potvrzují.
V jisté americké práci university v Honolulu/Hawai, USA je označen "epidermale
screening test" jako EDST. Ve studii Elektroakupuncture Allergy Study autorů F.Lam a
J.Tsui je EAV označena jako plnohodnotná diagnostická metoda. Ve srovnání s jinými
pěti uznanými typy testů školní medicíny byla zjištěna shoda v cca 80%.
Autoři [12] popisují jedenáct pacientů s různými diagnozami, kteří byli testováni EAV.
Interní vyšetření (RTG, laboratoř, histologie) nalezené zátěže potvrdilo.
Při dalším výzkumu university v Honolulu bylo stanoveno 6 alergických diagnóz u 30
pacientů [13] Ve srovnání s RAST a IgE testy vykázala EAV dobrou shodu. Jednoduchost
této testovací metody ji předurčuje zejména pro testování potravinových alergií.
Ve srovnání RTG snímků proti měření plicních akupunkturních bodů na ruce mezi 26
zdravými a 4 pacienty s rakovinou plic se při slepém testu ukazuje výrazně pozitivní
korelace s metodou měřením akupunkturních bodů.
Vysoká signifikantnost byla zjištěna měřením bodů na základě EAV mezi jedinci se
zdravými plícemi a pacienty s plicním onemocněním (TBC, karcinom a pod.) v rámci
dizertace [15]
Ve srovnávacím měření [15]mezi 95 osobami bez diabetu proti 55 diabetikům ukazuje
EAV testování nemoci výraznou míru shody. EAV proto byla klasifikována jako efektivní
diagnostická metoda.

Rovněž testování dávkování insulinu a medikamentů bylo provedeno medikamentovým
testem EAV.[17] Bylo zjištěno, že běžné zkoušení dávkování medikamentů metodou
pokus-omyl není třeba a je možno se jej vzdát.

Van Wijk, Universita Uetrecht, NL, předložil v r. 1992 rozsáhlou, dvojitě slepou studii
[18], kde medikamentový test EAV vědecky potvrdil. Umělé intoxikace a jejich následky
vyvolají změny v akupunkturních bodech a mohou být vyrovnány prostřednictvím
homeopatických testovacích ampulí.
J.J. Tsuei zveřejnil v průběhu jeho práce na Yang-Ming universitě v Taiwanu v letech
1988 - 1995 velké množství studií.[19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29], které se
zabývají EAV - variantou EDSS (Elektrodermal Screening System-EDSS) a jejími
možnostmi). Zahrnul do toho nejen skupiny s 10-20 lidmi, jak bývá dnes zvykem, ale byly
brány v úvahu i skupiny s 400 osobami.
Bioelektronickou funkční a regulační diagnostikou (BFD), příbuzným diagnostickým
systémem EAV, se zabývá více dizertačních prací. Na zdravých dobrovolnících byla
ověřena reprodukovatelnost [30, 31], spolehlivost a jednoznačnost [30]. Přitom se
opakovatelně a reprodukovatelně prokazují rytmické elektrické rytmy s denními maximy
a minimy fyziologické výkonové křivky probanda.
Souvislosti mezi zátěží amalgámem a onemocněními jako Morbus Crohn a ulcerosní
colitida [32], jejichž příčina není známa, umožňuje testování Vega (jiný druh EAV).
Prostřednictvím retrospektivního dotazování se ukazuje subjektivní úspěšnost terapie. Je
tím zcela pravděpodobně naznačena možná souvislost mezi amalgamovou zátěží a
onemocněními trávicí trubice jako výraz akutní nebo chronické otravy rtutí.
Kožním elektrotestem (EHT), jednou variantou BDF [33]mohou být potvrzeny zubní
klinické a rentgenologické symptomy z 87,5%.27% zubních problémů bylo nejprve
rozpoznáno prostřednictvím EHT, takže metoda se jeví jako nápomocné doplnění pro
lékaře a zubaře.
Na praktické zkušenosti s EAV, které jsou sesbírány v německých spolkových časopisech,
není na tomto místě reflektováno.
Voll v Německu, Niboyet ve Francii, Nakatani v Japonsku, stejně jako Podšibjamin a
Vogralik v Rusku pracovali téměř současně na elektrickém kožním fenoménu určitých
bodů na kůži. Od těch dob byla EAV v různých variantách a označeních popsána v mnoha
zemích jako metoda.
V bývalém Sovětském svazu bylo v 60-letech rozhodnuto vkročit na Mars a prozkoumat
jej dříve než Američané. Vyvstala otázka, jak více než 5 let kosmonauty medicínsky
ošetřovat.(2 roky cesta tam, 1 rok pobyt a 2 roky cesta zpět). Musel být nalezen optimální
způsob, který by byl schopen jednoduchým způsobem zhodnotit zdravotní stav.
S ohledem na podporu na pozemní stanici měl být tento způsob použitelný alespoň pro
diagnozu a současně odpovídat nutným zvláštním požadavkům na co nejmenší hmotnost a

spotřebu místa. Když se všechny metody klasické medicíny ukázaly v tomto smyslu jako
nevyhovující, padla volba na akupunkturu a EAV.
V různých vědeckých zařízeních a ústavech v SSSR pracovalo velké množství vědců na
na podkladech, výzkumu a vývoji nalézt takovou variantu, která by mohla být
kosmonauty snadno ovládána a obsluhována a s kterou by odborníci na pozemní stanici
mohli dobře pracovat. Výsledek měl poté zvolit potřebný léčebný postup.Celý projekt,
který trval cca 15 let, financoval ruský stát. Prof. Zagriadskij, člen Medicínsko technické
vědy Ruska, převzal vedení celého medicínského plánu. Ze statistického hlediska bylo v
projektu provedeno a vyhodnoceno 12 milionů měření na 1500 zdravých probandech a
přes 22.000 pacientech s různými diagnozami. [34, 35, 36, 37, 38, 39] Během několika
kratších letů do vesmíru (Salut Sojuz 1984-1986) proběhla zkouška nového systému, zda
má dostatečnou vypovídající schopnost i ve vesmírných podmínkách. Dosud největší
známé zkoušky dosáhl systém v praktickém nasazení na stanici MIR, kde v letech
1988/89 byl používán přes 9 měsíců a stejně tak v r. 1994/95 při přes 18 měsíců trvajícím
letu lékaře Dr. Poljakova a kosmonautů. Dr. Poljakov používal tento systém u sebe sama a
měnící se posádky.

4. Závěr
Závěry obecných výsledků výzkumu, potvrzené vlastními pracemi prof. Zagriadskij
formuloval takto:
 Každé onemocnění si je třeba představit jako proces, při němž se přes
akupunkturní body a meridiány skrze poškození časoprostorové organizace
uskutečňuje změna funkční a energetické výměny,
 Náhlé změny energetických procesů na buněčné úrovni vedou ke změnám v
somatoviscerálním funkčním systému na úrovni celého organismu a končí ve
vnějším obraze nového ustáleného(stabilního) energetického profilu, který vede k
patologii a manifestuje se v rovině sebevědomí.
 Představená diagnostika implikuje včasné rozpoznání a možnou korekci před
nástupem patologicky morfologických změn.. Diagnostikování a odstranění
procesu nemoci zjištěného druhu ještě před nástupem viditelného onemocnění
znamená optimalizování zdraví.
Výsledky západního fyzikálního základního výzkumu se stávají působivými díky
poznatkům ruských vědců, které v konfrontaci rivalů proti sobě stály v době studené
války, jsou potvrzeny a prof. Zagriadským rozšířeny do oboru medicíny s dosud
neznámými velkými statistickými čísly.
S ohledem na výše uvedená čísla je EAV díky ruské variantě měření statisticky nejlepší
zabezpečená metoda medicíny, která byla díky prestižnímu cíli jednoho státu umožněna a
jím i financována.

