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HIPERTIROZA 

(Bazedovka, Gravesova bolezen) 

• Prekomerna stimulacija ustvarjanje ščitničnih hormonov zaradi 

protiteles, ki se vežejo na receptore za TSH 

• Čezmerno izločanje TSH ali TSH podobnoih snovi  

     (pljučni karcinom, adenom hipofize, HCG) 

• Lokalizirano ali diseminirano avtonomno tkivo 

• Hormonsko aktivna oblika folikularnega karcinoma 

• Ektopično tkivo ščitnice 

• Virusna vnetja ščitnice 

• Hipertirotična faza Hashimotovega tiroiditisa 

• Radiacijski tiroiditis 

• Obremenitev z jodom 

 



Bazedovka je napogostejša oblika 

hipertiroze 

• Prevalenca leta 1996 v ZDA 3,048,636 ljudi  

• Incidenca (letna) 5 bolnikov na 10,000 prebivalcev (NWHIC)  

• štiri- do osemkrat pogostejša pri ženskah kot pri moških 

 



Izločanje TRF v hipothalamusu 

 

 

Izločanje TSH v hipofizi 

 

 

Izločanje ščitničnih hormonov v ščitnici 

 

Humoralni nadzor delovanja ščitnice 



 

1. Klasična hipotalamo-hipofizno-ščitnična os 

2. Hipofiza in prefirne dejodinaze, ki modulirajo vpliv 

prostih T4 in T3 v jetrih, ledvicah in možganih itn. 

3. Samoregulacija sinteze glede na zaloge joda v žlezi 

4. Spodbujanje I zaviranje ščitnične funkcije prek 

avtoimunskih mehanizmov, to je protiteles na TSH 

receptorje 

Obstajajo najmanj štiri ravni humoralnega 
nadzora delovanja ščitnice 



 

 

Zgornji, od treh parov simpatikusnih  

cervikalnih ganglijev 

Periferni avtonomni živci cervikalne regije: 

• Notranji karotidni živec oživča češariko,    

   medialno eminenco hipotalamusa in   

   obščitnične žleze 

• Nadzorujejo “endokrini dialog” prek vzvratne vrzeli   

   (feed-back loop) 

• Zunanji karotidni živec uravnava rast in 

  izločanje ščitničnih in obščitničnih žlez 

 

Poleg humoralne obstaja tudi nevralni 
nadzor delovanja ščitnice 



- Le majhen delež ščitničnih hormonov je prost in 

   dejaven v obtoku (0.1 %) . 

 

- Prosti T3 je aktivna oblika hormona, ki lahko takoj 

  vstopa v celice in vpliva na delovanje encimov in 

  izražajnost genov 

 

- Približno 20 % od celotne količine  T3 nastaja v sam 

  ščitnici, ko pa 80 % T3 nastane iz biološko    

  neaktivnega T4, uskladiščenega v jetrih, ledvicah in    

  možganih pod vplivom ecimov dejodinaze, ki 

  odstranijo  en atom joda iz molekule hormona. 

Ustvarjanje in porazdelitev  

ščitničnih hormonov 



Ščitnica v Tradicionalni kitajski medicini 

“There are several command points for 

the thyroid which we believe we have 

discovered: at the inferior edge of the 

fourth cervical vertebra - C4, bilaterally 

along the medial tendon.” 

George Souilé De Morant  

 

                                                                                                                 



a) Upad izločanja TSH in Tiroksina (T4),  

 

b) Povečano sproščanje TRH in drugih realising hormonov  (LHRH,   

    GHRH) v medialni bazalni eminenci hipotalamusa medial basal 

    hypothalamic, including s kalcitoninom vred učinek dosežen prek     

       adrenoreceptorjev 

 

c)  Zaviranje sproščanja obščitničnih hormonov prek    

      adrenoreceptorjev.  
 

D.P.Cardinali and J.E.Stern: Peripherial neurendocrinology of the 
cervical autonomic nervous system; Brasilian J Med Biol Res (1994) 27: 
573-599 

Prva faza wallerianske degeneracije, po eksperimentalni 
prekinitvi zgornjih cervikalnih ganglijev pri podganah je 
sprožila sledeče odzive ščitnice in obščitničnih žlez: 



• Izidi raziskave so pokazali, da vratni del vegetativnega 

živčnega sistema ustvarja vzporedno povezavo med 

možgani in endokrinim sistemom 

 a) Da prekinitve kolinergičnih povezav z višjimi 

     možganskimi središči ima sledeče posledice: 

b) Upad T4 v krvi (učinek  adrenoreceptorjev  

  

c) Dvig TSH in ACTH v krvi in povečanje ščitnice 

 

d) Parasimpatički živci so po prekinitvi živčnega 

    nadzora, prek kalcitonina in obščitničnega    

    hormona povzročili spremembe ravni kalcija v krvi.  



HRBTENICA, ORGANI 

 IN VEGETATIVNI ŽIVČNI SISTEM 





Zgodovinski in sodobni 

pogled na hrbtenjačo in 

delovanje organov  

 Vir: Medical Acupuncture, A Western Scientific Approach; 

edit. J Filshie, A White; C.Chun Gunn: Acupuncture and 

peripherial nervous system 



REFLEKSNI LOK 



Segmentna inervacija organov in 

porazdelitev zadnjih nadorganskih 

akupunkturnih točk (1) 
ORGAN/področje VRATNI DEL VŽS PRSNI, LEDVENI ALI KRIŽNI SEGM. VŽS Akp. segment 

Trigeminus 0-C2 nn. tractus solitarii  C0 - 2 

Zgornje okončine C4 – Th1  C7 - 8 

Srce C3 - 5 Th1 - 5 Th5 

Pljuča C3 - 5 Th 1 - 7 Th3 

Prepone C2 - 5  Th7 - 8 

Vranica  C3 - 5 Th 6 - 9 Th11 – 12 

Trebušna slinvaka C3 - 5 Th5 - 11 Th8 – 9 

Dvanajstnik C3 - 5 Th5 – 11  

Tanko črevo Th5 - 10 Th6 - 11 S1 - 2 

 

(združeno iz: Brodal 1969, Chandler Elliot 1969, Kunert 1963, Monnier 1968, Mann 1971, Rohen 1985) 



Jetra C3 - 5 Th5 -9 Th9 – 10 

Žolčnik C3 - 5 Th5 -9 Th10 – 11 

Želodec C3 - 5 Th5 - 10 Th12 – L1 

Proksimalni kolon C3 - 5 Th6 - 10 L4 - 5 

Distalni kolon  Th6 - 10 L4 - 5 

Trup  C5 – S2 C5-S2 C7- L2 

Ledvice C3 - 5 Th10 – L1 L2 - 3 

Spodnje okončine  Th12 – S2 L2 – S2 

Sečni mehur Th 11 – L2 S2- 4 S1 - 2 

Maternica Th11 – L2 S2- 4  

 

ORGAN/področje   VRATNI DEL VŽS      PRSNI, LEDVENI ALI KRIŽNI SEGM. VŽS    Akp. segment 

Segmentna inervacija organov in porazdelitev 

zadnjih nadorganskih akupunkturnih točk (2) 

(združeno iz: Brodal 1969, Chandler Elliot 1969, Kunert 1963, Monnier 1968, Mann 1971, Rohen 1985) 



NEVRALNA TEORIJA DELOVANJA 
ENERGIJSKIH POVEZAV Z ORGANI 

 Kožno-visceralni refleks 

  (segmentalni in intersegmentalni nivo) 

 Viscero-kožni refleks, ki ima terapevtsko in diagnostično vrednost  

 Viscero-motorični  refleks 

 Viscero-visceralni refleks 

 Akupunkturni (oddaljeni) nesegmentalni “refleks” 

 



SKLEROTOMI 



DERMATOMI 



Povezovanje somatskih  

in energetskih struktur 

1. Kri, limfa in medcelična tekočina 

2. Visceralni gangliji od in do organov  

3. Pet transportnih spodnjih točk, ki so na mečih   

4. Zadnje nadzorne točke organov, ki so ob hrbtenici 

5. Sprednje opozorilne točke, ki so povezane z notranjimi 
organi  

6. Stične točke osmih posebnih kanalov  

7. Pravilna drža hrbtenice ~ najbolj bistvena zagotovitev 
povezave nevronskega in energijskega omrežja 



PASNI KANAL - DAI 

SPREDNJI KANAL - REN 

ZADNJI KANAL - DU 
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LIPOFUSCINSKE PEGE V VISCEROTOMU 

TANKEGA ČREVESA IN SRCA 

 



LIPOFUSCINSKE PEGE VS OKSIDATIVNI 

STRES-WPW SINDROM 



 

Hiter srčni utrip 

Razbijanje srca 

Preobčutljivost za vročino 

Nespečnost 

Živčnost 

Tresenje rok 

Pospešena peristaltika 

Amenoreja ali šibke 
menstruacije 

• Utrujenost 

• Izguba telesne teže  

     (včasih tudi povečanje) 

•  Šibkost mišic 

• Topla in vlažna koža 

• Izguba las 

• Eksoftalmus  

• Golša 



Prepoznavanje sindromov bazedovke po načelih TKM 

Primanjkljaj biopotenciala in telesnih tekočin-jin 

Kipenje “ognja” zaradi primanjkljaja  in zgostitve medceličnine 

 Pospešena peristaltika, odsotnost ali šibke menstruacije ter splošna utrujenost 
so znaki primanjkljaja biopotenciala.  

 Takrat je najbolj obremenjena vranica 

 Hiter srčni utrip, razbijanje srca, preobčutljivost za vročino, nespečnost in 
živčnost so znaki primanjkljaja jin in vročine.  

 V tem primeru je najbolj prizadeto funkcijsko področje srca 

 Poleg teh dveh vzorcev je pri hipertirozi v presežku tudi “brezoblična” sluz, ki 
nastane zaradi prekomerne vročine in zgostitve telesnih tekočin.  

 Vročino lahko ustvari čustvena preobremenitev in zastajanje biopotenciala jeter , 
ki “ne poganja” telesnih tekočin). 



 

 Oba vzorca torej nista popolnoma ločena, saj oba vključujeta 
primanjkljaj jin. V drugem primeru je primanjkljaj jin večji in vodi v 
kipenje “ognja-vročine”.  

 Zato so tudi simptomi vročine (tahikardija, rdeč jezik, temen urin, 
vroča koža, predvsem pa žarenje vročine v dlaneh in podplatih, 
palpitacije) bolj poudarjeni.  

 Kljub jasnemu izstopanju vročine/ognja pa je lahko prisoten tudi 
primanjkljaj biopotenciala.  

 Prepoznava teh dveh vzorcev nam pomaga določiti, na kaj se je 
potrebno osredotočiti pri zdravljenju 



Sekundarni, spremljajoči bolezenski vzorci 

 Pri posameznikih s hipertirozo lahko prepoznamo še druge vzorce: 

 Povešanje jeter ob zgoščevanju sluzi 

 Vznemirjenost, vzkipljivost, nespečnost, zasanjanost, suhost in napetost v 
očeh, polnost v prsih in hipohondriju, eksoftalmus, tresenje rok. Jezik je 
obložen, pulz je napet in spolzek.  

 Ogenj v jetrih, vročina v želodcu  

 Lakota, žeja, preobčutljivost za vročino in nagnjenje k obilnem potenju, 
hujšanje, grenek okus v ustih in suho grlo, vrtoglavica. Jezik je rdeč in suh 
z rumeno oblogo, pulz je napet in hiter.  

 Primanjkljaj srčne in jetrne jin 

 Razbijanje srca, vročične dlani, nespečnost in zasanjanost, suho grlo in 
usta, težave s spominom, nagnjenost k prestrašenosti. Jezik je rdeč, brez 
obloge, pulz je nitast in hiter ali počasen in pretrgan.   



Mehko in neoblikovano blato 

 Običajno gre za primanjkljaj biopotenciala vranice in trebušne slinavke, 
predvsem pri pacientih, ki odvajajo več kot 5-6x dnevno.  

 Glavni točki pri tem sta ST36 (Zusanli) in SP6 (Sanyinjiao).  

 

Želodec in vranica 

 Ob pomanjkanju apetita gre za primanjkljaj biopotenciala vranice in v 
tem primeru lahko pacient zgublja na teži.  

 Tudi tu sta glavni točki ST36 (Zusanli) in SP6 (Sanyinjiao).  

 Druga možnost je lahko izredno povečan apetit in zastoji prebave, kar 
povzroča vročino v želodcu.  

 Glavna točka za odvajanje vročine želodca je ST44 (Neiting). 
Pomembna je tudi točka P6 (Neiguan), ki jo lahko uporabimo pri 
zdravljenju slabosti in bruhanja ter pomiritev srca.  

 



 Mehko in neoblikovano blato ter moteno delovanje želodca, trebušne 
slinavke in vranice so močno povezani – to lahko včasih tretiramo kot 
ločeno problem ali v sklopu temeljnega bolezenskega vzorca 
“primanjkljaja biopotenciala in jin”, ker primanjkljaj biopotenciala 
največkrat zajema primanjkljaj biopotenciala vranice.  

 Uravnavanje prebave in oblikovanost stolice sta zato prognostično 
pomembna.  

Sluz 

 Zgoščena sluz v presežku se kaže kot golša ali eksoftalmus je pogosto 
spremljajoči pojav pri nezdravljni hipertirozi; 

 Nastaja ob zgoščevanju telesnih tekočin zaradi vročine.  

 Glavna točka pri zdravljenju zasluzenosti je ST40 (Fenglong). Točka vpliva 
na preoblikovanje in mehčanje sluzi; povezovalna točka  trebušne 
slinavke in slezene s kanalom želodca, ki poteka skozi sprednje območje 
vratu.  



Jetra 

 Simptomi povezani z jetri: razdražljivost, nestrpnost, težave z očmi in 
nitast pulz.  

 Kongestija v portalnem obtoku povzroča motnje peristaltike.  

 Mnogo jetrnih simptomov je lahko posledica drugih obolenj, redkeje pa 
so jetra poglavitni vzrok bolezni. 

 Bistveno je razbremeniti srce (galopni ritem!), zato biopotencial jeter 
umirjamo z uporabo štirih vrat – LIV3 (Taichong) in LI4 (Hegu).   



Sodobni eksperimenti kažejo zvezo med simpatičnimi zgornjimi 
vratnimi gangliji in medialnim bazalnim hipotalamusom, ki uravnava 
izločanje TSH.  

 

Periferni avotnomni živci vratne regije uravnavajo aktivnost endokrinih 
organov (ščitnice in obščitničnih žlez), »endokrine dialoge« ter rast in 
endokrino sekrecijo teh žlez.  

 

Zgornji vratni gangliji oživčujejo češariko, medialno eminenco ter 
ščitnico in obščitnične žleze. 

 



Klinično dokazana bazedovka 



Zastoji krvi in limfe v vratnem delu 

hrbtenice po posedanju v pasu 



Kožne gube, ki odsevajo degenerativne 

spremembe v segmentih hrbtenjače 



Po uporabi ventuz, s senzacijami toplote v rokah 





Raynaudova bolezen (moten krvni 

obtok v kapilarah na konicah prstov) 



Zastoji krvi in limfe v vratnem delu hrbtenice,  

ščitničnem (A)-po obsevanju mlg.tumorja spodnje 

čeljusti) in jetrnem viscerotomu (B)-motnje presnove 

A B 

Potrjeni lab.parametri hipotiroze Mejne vrednosti hepatograma 



Zastoji krvi in limfe v vratnem delu 

hrbtenice pri lab. potrjeni hipotirozi 



Stanje po odstranitvi ščitnice 

zaradi papilarnega karcinoma 



Stanje po odstranitvi ščitnice zaradi 

papilarnega karcinoma 



Hipotiroza, bolečine v križu, boleča in 

nemirna stopala, migrene 



Hoja po lopaticah in medenici 

Lezite na tla z iztegnjenimi nogami in ravnim hrbtom. Roke 

sklenite nad vrat in se v tem položaju premikajte. 



Hoja po medenici 
Sedite na tla z iztegnjenimi nogami in ravnim hrbtom. Roke 

sklenite nad vrat in se v tem položaju premikajte. 

 



Vaja za krepitev biopotenciala v 

prsih in vratu 

Lezite na hrbet tako, da je območje med lopaticami naslonjeno na 

rob postelje. V ritmu dihanja obračajte glavo v levo in desno 

stran. Pri tem sklenite roki nad glavo in jih sočasno premikajte v 

smeri nasprotno od smeri obračanja glave. 



Kroženje z iztegnjenimi rokami nad glavo 

Sedite na tla in dvignite prekrižane 

roke čim više nad glavo. Dlani 

obrnite navzgor, palca naj bosta 

skupaj. Ko opravljate prvi del vaje, 

skušajte roke, iztegnjene nad 

glavo, enakomerno potiskati 

navzgor; ob tem enakomerno 

krožite v smeri urinega kazalca.  



 Predklon v klečečem položaju 
 Čelo in roke, iztegnjene nad glavo – pri tem so dlani 

obrnjene navzven – položite na podlago. 



Sukanje ramen in glave 

Sedite na rob stola in si položite leseno palico za vrat; prek nje 
prepognite komolce in delajte zasuke v ritmu dihanja. To naj bo 
enakomerno in čim bolj globoko. Pri tem sočasno sučite glavo v 
smeri nasprotno od smeri sukanja telesa. 



Masaža hrbta ob globokem dihanju 

 Položite palico v območje ledvenega dela hrbtenice. Pri vdihu jo 
pritiskajte ob telo in dvigajte do najvišje dosegljive točke hrbta. Ob 
vdihu skušajte dvigniti komolce do višine ramen, saj tako širite 
spodnje dele pljuč. Ko spuščate palico navzdol, počasi izdihnite. 
Lažje vam bo, če vam bodo v začetku pomagali svojci. Delajte čim 
počasneje, skušajte enakomerno in čim tiše dihati, da se pri vajah 
ne boste zadihali. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raztegovanje jinvei kanalov in 

rebernih lokov 

 Držite palico na obeh koncih. Z izdihom prenesite palico na levo 
stran telesa in z vdihom nazaj v prvotni položaj. Po desetih 
ponovitvah naredite enako vajo na desni strani telesa. 

 



Raztegovanje in sproščanje vratu, pasu 

in križnice 

Lezite na tla z iztegnjenimi 
nogami in ravnim hrbtom. 
Roke sklenite nad vrat in v 
tem položaju naredite sto 
dihalnih krogov (vdihov in 
izdihov). Roki in vrat se ves 
čas vaje ne dotikajo podlage. 
Nato spustite glavo na 
podlago, postavite desno 
roko na spodnji del trebuha 
tako, da je popek med 
palcem in kazalcem. 
Sproščeno in čim tišje 
ponovite še sto dihalnih 
krogov. Po končani vadbi 
vsaj pet minut počivajte. 


