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1. Wstęp

1.1.Tarczyca
Tarczyca (inaczej gruczoł tarczycy – grandula thyreoideae) jest gruczołem dokrewnym
umiejscowionym na przedniej części szyi, ku przodowi od chrząstki tarczowej krtani. Składa się
z dwóch płatów połączonych cieśniną (isthmus). Tarczyca zbudowana jest z pęcherzyków,
których ścianę stanowi nabłonek jednowarstwowy w różnym kształcie – płaskim w stanie
zachowanej czynności bądź walcowatym w stanie wzmożonej aktywności. Komórki nabłonka
pęcherzyków (tzw. Tyreocyty) są właściwymi elementami wywarzającymi hormon tarczycy,
które są magazynowane w pęcherzykach i uwalniane do krwi w momencie, gdy zachodzi taka
potrzeba. Wnętrze pęcherzyków wypełnia koloid (galaretowata substancja), który składa się
z białka tyreoglobuliny. Pomiędzy pęcherzykami znajduje się tkanka łączna, wraz
z naczyniami krwionośnymi i włóknami nerwowymi oraz specjalny rodzaj komórek tzw.
komórki C. Ich głównym zadaniem jest wydzielanie hormonów peptydowych, przede
wszystkim kalcytoninę, hormon, który jest odpowiedzialny za zmniejszenie wapnia we krwi1.
Hormony tarczycy są jedynymi hormonami zawierającymi w swej cząsteczce jod.
Pierwiastek ten jest pobierany wraz jedzeniem i przedostaje się do krwi poprzez przewód
pokarmowy, a następnie dzięki zdolności tyreocytów do wychwytywania jodu są dostarczane
do tarczycy. Mechanizm wychwytywania jodu przez komórki nabłonka tarczycy nosi nazwę
„pompy” albo „pułapki” jodkowej. Białko, które odgrywa główną rolę w tym procesie
otrzymało nazwę symportera sodowo-jodkowego (natrium/iodidesyporter, NIS)2. Ma ona za
zadanie transport jonów sodowych i jodkowych do wnętrza tyreocytu. Na dalszym etapem
jest utlenienie jodu zjonizowanego do jodu atomowego. Proces ten odbywa się z udziałem
enzymu – peroksydazy tarczycowej (TPO). Następnym etapem jest biosynteza hormonów
tarczycy to jodowanie reszt tyrozylowych tyreoglobuliny. Proces ten może przebiegać
w dwojaki sposób:
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- do jednej grupy tyrozylowej przyłącza się jeden atom jodu, wskutek czego powstaje
związek o nazwie monojodotyrozyna (MIT),
- do jednej grupy tyrozylowej przyłączają dwa atomy jodu, wskutek czego powstaje
związek o nazwie dwujodotyrozyna (DIT).
Dalszy etap to sprzęganie jodotyrozyn. Polega ona na tym, że dwie cząsteczki DIT łączą
się ze sobą, dzięki czemu powstaje tetrajodotyronina, czyli tyroksyna (T4), główny hormon
tarczycy. Rzadziej dochodzi do połączenia cząsteczek MIT i DIT, w wyniku, którego powstaje
drugi ważny hormon tarczycy – trójjodotyronina (T3)3.
Tyroksyna (T4) i trójodotyronina (T3) w osoczu krwi wiążą się w ponad 99%
z nośnikami białkowymi osocza. W surowicy krwi znajdują się nośnik globulinowy (TBG –
thyroxinebonding globulin), transtyretyna (TT) i albuminy. Większość związana jest z TGB,
ponieważ ponad 75%, 10-15% z transtyretyną i 10-15% z albuminami4. Jednak hormony
tarczycy mogę pełnić swoje funkcje dopiero wtedy, gdy znajdują się krwi w postaci wolnych,
niezwiązanych cząsteczek. Główną odpowiedzialność na regulacje różnych czynności naszego
życia ma hormon T3, ponieważ ma działanie znacznie silniejsze niż T4, nawet 3-5 krotnie.
Tyroksyna T4 stanowi rodzaj szybko i łatwo dostępnego „magazynu hormonalnego”.
Większość zawartej w osoczu T3 pochodzi od jodowania tyroksyny (T4), a nie od tarczycy.
W momencie, gdy któryś narząd jest w potrzebie na hormon tarczycy, tyroksyna oddziela
jeden atom jodu, dzięki czemu powstaje biologicznie czynny hormon T3. Zaraz po odłączeniu
dostaje się do osocza krwi taka sama ilość T4 w postaci dostępnych cząsteczek, które odłączyły
się od cząsteczek białka. Puste miejsce po odłączeniu T4 od cząsteczek białka zostaje wkrótce
uzupełnione przez nowe hormony tarczycy, przez co stężenie hormonów związanych i
wolnych nadal pozostaje w podobnej ilości. W surowicy krwi w postaci wolnej, nie związanej
z białkami znajduje się zaledwie 0,03% T4 oraz 0,15-0,3% T35.

1.1.1. Funkcja hormonów tarczycy w organizmie człowieka
Obecność hormonu tarczycy jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego
organizmu. Regulują prawie każdy proces życiowy, pobudzając bądź hamując każde działanie,
w tym nawet na poziomie komórkowym, powoduje wzrastanie, dojrzewanie i różnicowanie
3
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komórek. U dzieci hormon tarczycy przy współudziale hormonu wzrostu, wywołują wzrost i
dojrzewanie kości oraz układu nerwowego. Przyspieszają one przemianę tlenową oraz syntezę
białek, a więc u dorosłych hormony tarczycy regulują całą przemianę materii (działa lipolicznie)
oraz podnoszą ciepłotę ciała6.

1.1.2. Regulacja czynności tarczycy
Biosynteza oraz wydzielanie T3 i T4 do krwiobiegu człowieka są sterowane hormonem
tyreotrotropowym przysadki mózgowej TSH (Thyroid Stimulating Hormone), a ta z kolei
znajduje się pod kontrolą podwzgórza, zlokalizowanego centralnej części mózgu.
W momencie, gdy wartość tyroksyny spada w krwi poniżej określonego poziomu, podwzgórze
wydziela hormon TRH, czyli hormon uwalniający tyreotropinę, który z kolei pobudza przysadkę
do zwiększenia produkcji tyreotropiny (TSH). TSH stymuluje gruczoł tarczycowy do wydzielania
większej ilości tyroksyny T4. Powyższą zależność określa się jako „ujemne sprzężenie zwrotne”
i jest przedstawione na poniższym rysunku7 (Ryc. 1.).
Ten właśnie mechanizm sprzężenia zwrotnego wyrównuje poziom tyroksyny dostępnej
dla komórek poszczególnych narządów naszego ciała. W momencie, gdy poziom tyroksyny
utrzymuje się w normie, produkowane są nieduże ilości TSH. Im niższy poziom tyroksyny we
krwi, tym bardziej przysadka mózgowa jest pobudzana do produkcji TSH. Tarczyca
przechowuje rezerwowe ilości T3 jak i T4, które są uwalniane do krwi w momencie stymulacji
ze strony TSH8.
Poziom TSH obecnego we krwi wyznacza aktywność tarczycy. Jeżeli mamy nadwyżkę
tyroksyny, przysadka mózgowa nie ma potrzeby produkowanie większej ilość TSH, a więc TSH
utrzymuje się na niskim poziomie. Tu mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy. Jeżeli
natomiast mamy niski poziom tyroksyny, a zawyżony poziom TSH, mamy do czynienia
z niedoczynnością tarczycy9.
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Ponadto do sprawdzenia funkcjonowania tarczycy, jest również wykonywany inny test,
a mianowicie pomiar poziomu wolnej tyroksyny. Tylko wolna tyroksynę (FT4 – free) może
zostać przetworzona w tkankach na bardziej aktywną trójodotyroninę T3. Poziom wolnej T4.

PODWZGÓRZE

TRH Czynnik stymulujący uwalnianie hormonów tarczycy

Niski
poziom
Zawartość

PRZYSADKA

TSH Hormon stymulujący tarczycę

TARCZYCA

T4
(Tyroksyna)

T3 Trójjodotyronina (aktywna
postać hormonu T3)
T3 Odwrotna
Trójjodotyronina (nieaktywna
postać hormonu T3)

Ryc. 1., Ryc. 1.1.2 – 1. Oś Podwzgórze – Przysadka - Tarczyca i system zbierania informacji10.

oraz bardziej aktywnej T3 odzwierciedlają aktywność gruczołu tarczowego i stanowią również
wyznacznik zarówno nad- jak i niedoczynności tarczycy11.

1.1.3. Niedoczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy to stan choroby wywołany niedoborem lub niedostatecznym
działaniem hormonów tarczycy.
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Rodzaje niedoczynności tarczycy
Niedoczynność tarczycy dzielimy na wrodzoną i nabytą (Ryc. 2.).
Nabytą niedoczynności tarczycy dzielimy na:
- pierwotną – niedobór tyroksyny i trójjodotyroniny spowodowany uszkodzeniem samego
gruczołu tarczowego,
- wtórną – wynikająca z niedoboru tyreotropiny (TSH),
- trzeciorzędową – wynikająca z niedoboru tyreoliberyny (TRH)12.
Wrodzona niedoczynność tarczycy

Wrodzona niedoczynność jest na ogół pierwotną niedoczynnością tarczycy. Występuje
z częstością na 1: 4000 urodzonych niemowląt. Spowodowana jest na ogół zaburzeniami
rozwoju samego gruczołu tarczowego (agenezja, hipoplazja, ektopia), defektami
enzymatycznymi w zakresie enzymów uczestniczących w biosyntezie hormonów tarczycy oraz
dużym niedoborem jodu w czasie ciąży.

Rodzaje niedoczynności tarczycy

Wrodzona

Nabyta

Pierwotna

Wtórna

Trzeciorzędowa

Ryc. 2., Ryc. 1.1.3 – 1. Rodzaje niedoczynności tarczycy13.
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Należy tu zaznaczyć, że następstwem niedoczynności tarczycy u niemowlęcia jest
opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, w przypadku nie podjęcia natychmiastowego
leczenie wyrównawczego dziecko ma trwały niedorozwój umysłowy. Z tego tez względu
prowadzone są badania przesiewowe wszystkich noworodków w kierunku wrodzonej
niedoczynności tarczycy14.

Nabyta niedoczynność tarczycy
Pierwotna niedoczynność tarczycy
Pierwotną niedoczynność dzielimy na:
1. Zapalenie tarczycy,
2. Ostre infekcyjne zapalenie tarczycy,
3. Ostre nieinfekcyjne zapalenie tarczycy,
4. Podostre zapalenie tarczycy (choroba de Quervaina),
5. Choroba Hashimoto (Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy),
6. Zapalenie tarczycy Riedla.

1. Zapalenie tarczycy
Zapalenia tarczycy tworzą grupę chorób o zróżnicowanym pochodzeniu. Wśród
czynników etiopatogenetycznych zapalenia tarczycy można wyróżnić:
- czynniki infekcyjne (bakteryjne, infekcyjne i inne),
- zaburzenia immunologiczne (reakcje autoimmunologiczne na antygen tarczycowy),
- czynniki mechaniczne (niedelikatne palpacja i inne urazy tarczycy),
- promieniowanie jonizujące i działanie niektórych leków15.
Należy zwrócić uwagę, na to, że zapalenia tarczycy mogą dotyczyć prawidłowego
gruczołu tarczycowego (mamy do czynienia z zapaleniem tarczycy) oraz powiększonego
14
15
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gruczołu tarczycowego (mamy do czynienia z zapaleniem wola). Zapalenie tarczycy może mieć
charakter: ostry (infekcyjne i nieinfekcyjne), podostry, zapalenie autoimmunologiczne
i choroba Redla. W zapaleniu tarczycy wyróżnia się chorobę Hashimoto oraz dwa warianty
choroby przewlekłego zapalenia tarczycy (ciche, czyli bezbolesne, bądź sporadyczne
i poporodowe zapalenia tarczycy)16.
2. Ostre infekcyjne zapalenie tarczycy

Ostre infekcyjne zapalenia tarczycy są wywoływane przez bakterie, występuje raczej
rzadko, przede wszystkim u dzieci i osób młodych. Zakażenie może powstać w wyniku
bezpośredniego urazu tarczycy oraz drogą hematogenną z odległych miejsc w organizmie.
Typowym objawem dla ostrego zaplenia tarczycy jest wysoka gorączka oraz dreszcze.
Towarzyszy temu również ból gardła, bóle promieniujące do żuchwy oraz uszu. Występuje
również jednostronny bolesny obrzęk gruczołu tarczowego17.
3. Ostre nieinfekcyjne zapalenie tarczycy

Ostre nieinfekcyjne zapalenie tarczycy można podzielić na popromienne (leczenie jodem
promieniotwórczym bądź radioterapią- w niektórych przypadkach raka tarczycy lub
napromieniowanie uzupełniające po operacji raka sutka), pourazowe oraz zapalenie będące
reakcją na podanie rekombinowanej ludzkiej TSH (rhTSH), niektórych leków i na zastosowanie
nici chirurgicznych. Ostre nieinfekcyjne zapalenie tarczycy najczęściej ustępuje samoistnie18.
4. Podostre zapalenie tarczycy (choroba de Quervaina)
Podostre zapalenie tarczycy występuje kilka razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jest
to choroba najprawdopodobniej o etiologii wirusowej, ponieważ zapalenia te pojawiają się
często po infekcjach wirusowych układu oddechowego oraz występuje tutaj sezonowość
16
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zachorowań (najczęściej lato i jesień). Choroba ta objawia się tak, jak przy chorobach
wirusowych: bólami mięśni, stanem podgorączkowym, bólem gardła. Odczuwalny jest
również ból tarczycy z promieniowaniem do żuchwy, ucha, górnej części klatki piersiowej.
Często również ból wędruje z jednego płata do drugiego płata tarczycy. W badaniach
laboratoryjnych występują bardzo wysokie wartości OB., podczas gdy obraz krwi pozostaje
prawidłowy. Mogą być również wykrywalne przeciwciała przeciwtarczycowe. Jest to wynik
uwalniania antygenów tarczycowych z uszkodzonego miąższu tarczycy i wtórnej reakcji
immunologicznej19.
Choroba ta ma 4 fazy. W pierwszej fazie związanej z uszkodzeniem tarczycy występuje
objaw nadczynności tarczycy i spadkiem jodochwytności i trwa 4-6 tygodni. Charakteryzuje
się występowaniem bólu szyi, gorączki. Druga faza obejmuje chwilową normalizację stężenie
hormonów tarczycy i TSH. Trzeci okres jest fazą niedoczynności tarczycy, który trwa od kilku
tygodni do kilku miesięcy. Charakteryzuje się występowaniem objawów niedoczynności
tarczycy oraz następuje powrót jodochwytności do normy. W fazie 4-tej zdrowienia, dochodzi
do prawidłowej pracy tarczycy20.
Choroba ustępuje samoistnie i w 95% nie pozostawia trwałego uszkodzenia funkcji
tarczycy. Jednak w przypadku 5% dochodzi do rozwoju niedoczynności tarczycy. Dotyczy to
zwykle pacjentów, u których podostremu zapaleniu tarczycy towarzyszyło powiększenie
gruczołu tarczowego21.

5. Choroba Hashimoto (przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy)
Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy jest znane również jako zapalenie
limfocytowe lub choroba Hashimoto (nazwa po autorze Hakaru Hashimoto, który w 1912 r.
przedstawił pierwszy opis tej choroby).

W Polsce choruje 0, 4% populacji. Częstość

występowania Choroby Hashimoto wzrasta z wiekiem i jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn22.
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W chorobie Hashimoto upośledzony jest nadzór immunologiczny, gdzie występuje
nadmierna stymulacja limfocytów T pomocniczych, w wyniku tego limfocyty B ulegają
zwiększonej aktywności z następczym tworzeniem komórek plazmatycznych, które są
odpowiedzialne za wzmożoną produkcję przeciwciał przeciwko antygenom tarczycowym.
Jednocześnie dochodzi do stymulacji limfocytów cytotoksycznych, zdolnych do niszczenia
komórek pęcherzykowatych tarczycy. W procesie destrukcji tyreocytów, biorą udział również
makrofagi oraz zjawisko programowanej śmierci komórki (apoptozy)23.
Najbardziej znane antygeny, przeciw którym skierowane są reakcje immunologiczne
to:
- przeciw peroksydazie tarczycowej (anty - TPO) – enzym odpowiedzialny za
przyłączenie jodu do cząsteczek tarczycy,
- przeciw cząsteczkom tyreoglobuliny (anty-Tg) – białka, które magazynują
w pęcherzykach tarczycy hormony T3 i T424.
- przeciwciała blokujące receptor TSH (TSH-R)25.
Uważa się, że rozwój choroby Hashimoto jest spowodowany przez czynniki genetyczne
oraz czynniki środowiskowe. Do czynników genetycznych zalicza się obecność antygenów
zgodności tkankowej HLA – B8, DR3 i DR5, które dają podłoże do rozwoju tej choroby. Do
czynników środowiskowych zalicza się infekcje wirusowe, silny stres emocjonalny, nikotynizm,
nadmierny dowóz jodu oraz niektóre leki26.
Rozwój choroby może przebiegać niezauważalnie dla chorej osoby i rozwijać się
stopniowo przez lata. Zniszczeniu ulega coraz większa liczba komórek pęcherzykowatych
tarczycy. Najpierw występuje utajona (subkliniczna) niedoczynność tarczycy, w której
przysadka mózgowa z większą siłą pobudza gruczoł do większego wzrostu produkcji
hormonów. W tej fazie wykrywa się podwyższone stężenie TSH w surowicy krwi, ale stężenie
hormonów T3 i T4 pozostaje jeszcze w normie. Jednak coraz bardziej zniszczona tarczyca
przestaje radzić sobie z produkcją dostatecznej ilości hormonów – w ten sposób powstaje
jawna niedoczynność tarczycy. W surowicy krwi występuje podwyższona wartość TSH oraz

23
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obniżona wartość stężenia hormonów T3 oraz T4. Bardzo poważny proces zapalny tarczycy
może spowodować powstanie wola a nawet zanik gruczołu tarczowego27.

Odmiany choroby Hashimoto:
a). Poporodowe zapalenie tarczycy (PZT - dotyczy 5% kobiet). Występuje zwykle ok 26 miesięcy po porodzie. Przebieg choroby wygląda następująco: w pierwszej kolejności
występuje nadczynność tarczycy z powodu jej destrukcji, następnie przez okres niewielkiej
niedoczynności prowadzi do normalizacji funkcji tarczycy. Niestety u ok 10% chorych kobiet
niedoczynność tarczycy utrwala się28. Powstanie poporodowego zapalenia tarczycy jest
tłumaczone zjawiskiem odbicia w układzie immunologicznym u matki po porodzie jako
następstwo supresji tego układu w ciąży. PZT dotyczą głównie kobiet z wysokimi stężeniami
przeciwciał przeciwtarczycowych, głównie anty – TPO, w pierwszy trymestrze ciąży lub u
kobiet, które miały do czynienia z zapaleniem w poprzednich ciążach29.
b). Ciche, niebolesne zapalenie tarczycy. Choroba ta rozwija się na ogół na obszarach z
niedoborem

jodu,

zwłaszcza

po

wprowadzeniu

programów

profilaktycznych

z suplementacją jodu. Przebieg choroby jest podobny do PZT, z nadczynnością tarczycy
w pierwszej fazie, następuje niedoczynność i/lub powrót do eutyreozy. W niektórych
przypadkach dochodzi do trwałej niedoczynności tarczycy30.

6. Zapalenie tarczycy Riedla
Zapalenie tarczycy Riedla jest niezwykle rzadką chorobą, wiąże się ona z wolem
włóknistym lub drewnowatym. Pierwszy opis choroby podał w 1896 r. Nernard Riedel.
Etiopatogeneza choroby nie jest dokładnie poznana, ale niektórzy uważają, że jest ostatnim

27

G. Hoffbauer, op. cit., s. 91.
A. Milewicz (red.), op. cit., s. 70.
29
A. Syrenicz (red.), op. cit., s. 228.
30
E. Bar-Andziak (red.), op. cit., s. 109.
28
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stadium zapalenie typu Hashimoto. Jednak ostatnie badanie naukowe wykazują, że jest to
raczej oddzielna jednostka chorobowa.
Dotyczy ona na ogół kobiet w wieku 30-60 lat. Występujące wole mają tendencje do
powiększenia się. Powierzchnia tarczycy jest twarda, drewnowata. Proces włóknienia,
początkowo występujący w gruczole tarczowym, przenika także na sąsiednie tkanki, ślinianki
przyuszne, schodzi także do śródpiersia i przestrzeni zaotrzewnowej. Prawidłowa funkcja
tarczycy może być długo zachowana, niedoczynność tarczycy rozwija się na ogół bardzo późno.
W miarę trwania tej choroby, pojawiają się niekomfortowe uczucie ucisku na gardło,
a następnie może pojawić dysfagia, chrypka i duszność.

Wtórna i trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy (niedoczynność pochodzenia
podwzgórzowo-przysadkowego).

Wtórna i trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy zdecydowanie rzadziej występują niż
pierwotna niedoczynność tarczycy. Wtórna niedoczynność tarczycy wynika z niedoboru
tyreotropiny (TSH) w następstwie ucisku gruczolaka przysadki, albo w wyniku leczenia
neurochirurgicznego lub napromienianiem. Uszkodzenie funkcji przysadki może być również
następstwem martwicy poporodowej (zespół Sheehana), jej zapalenia limfocytarnego
i procesu nowotworowego. Trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy wynika z niedoboru
tyreoliberyny (TRH). Występuje ona niezwykle rzadko i jest ona następstwem przerwania
szypułki

przysadki

w

wyniku

ekspansji

czaszkogardlaka

lub

uszkodzenia

neurochirurgicznego31.
Występuje również obwodowa niedoczynność tarczycy. Charakteryzuje się ona tym, że
jest uogólniona oporność na hormony tarczycy. Takie zachowanie jest konsekwencją mutacji
genu receptora jądrowego dla trijodotyroniny32.

31

A. Milewicz (red.), Endokrynologia kliniczna. Podręcznik dla studentów, Wrocław 2012, s.
45.
32
A. Syrenicz (red.), op. cit., s. 219.
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1.2. Akupunktura

1.2.1. Rys historyczny
Uważa się, że początki akupunktury sięgają nawet starożytnych Chin. Istnieją dowody na
stosowanie akupunktury w epoce neolitu, a więc okresu trwającego nawet od 10000 do 4000
lat p.n.e.33. Pierwotnie stosowano igły wykonane z kamienia, ości ryb, kości i bambusa. Kiedy
powstał Kanon Medycyny Żółtego Cesarza Huang Ti, zaczęto używać igły wykonane
z brązu i z żelaza34.
Legenda głosi, że akupunktura powstała ze spostrzeżeń dawnych chińskich wojowników.
Zjawisko znikania uporczywych bólów po zranieniu strzałami z łuku lub bronią kłutą stało się
początkiem tezy o istnieniu ścisłego związki między określonymi punktami na ciele
i narządami wewnętrznymi. Początkowo stosowano akupunkturę i akupresurę tylko w celu
zwalczania bólów, a później także stanach chorobowych, gdzie ból nie był głównym
objawem35.
Żółty Cesarz panujący w Chinach w XXIX stuleciu p.n.e. był wielkim zwolennikiem
akupunktury i protektorem tej metody. Jego życzeniem było, aby mieszkańcy Chin byli leczeni
małymi cienkimi igłami, które kierują energią życiową, z nie lekami farmakologicznymi.
Poparcie dla akupunktury zgodnie z wolą Żółtego Cesarza było udzielane przez chińskich
cesarzy.

W

między

czasie

powstało

wielu

publikacji

o

dawnej

medycynie

i farmacji chińskiej ze szczególnym uwzględnieniem akupunktury i przypiecze (moxy).
Powstały również szkoły medycznych, gdzie można było zdobyć wiedzę o akupunkturze36.
Pomyślny okres akupunktury się skończył z chwilą objęcia władzy przez mandżurską
dynastię Ts’ing (1644-1911). Dynastia ta potępiła akupunkturę, zarzucając jej zbyt wielką
prostotę i zbyt niskie koszty leczenia. W XIX wieku akupunktura w Chinach zeszła do
podziemia. Tylko w małych miastach nadal była praktykowana, dzięki przychylnemu
nastawieniu ludzi i swojej skuteczności. W latach trzydziestych XX wieku, konkurowały ze sobą
dwie odrębne medycyny: chińska ludowa i europejska, z tym, że medycyna europejska miała

33

Z. Garnuszewski, Renesans Akupunktury, Warszawa 2008, s. 35.
E. Kajdański, Medycyna chińska dla każdego, Kraków 2011, s. 210.
35
Z. Garnuszewski, op. cit., s. 35.
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poparcie od strony władzy. W między czasie w 1914 i w 1929 roku zakazano dwukrotnie
wykonywania akupunktury, ale spotkało to się wielkim sprzeciwem ludności, więc zakaz został
jedynie na papierze. Jednak w czasie wojen domowych w Chinach, a także czasie wojny z
Japończykami, akupunktura odegrała bardzo ważną rolę w leczeniu żołnierzy. Po zwycięstwie
Rewolucji w 1949 roku zmienił się stosunek władz do tradycyjnych metod leczenia i tym
samym akupunktura została zrównana w prawach z innymi metodami leczenia. W wielu
miastach w Chinach powstały Akademie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W 1955 r.
Ministerstwo Zdrowia w Pekinie wydało rozporządzenia nakazujący uwzględnienie
akupunktury w programie wykładów wszystkich szkół medycznych. Obecnie w każdym
szpitalu chińskim czynne są obok oddziałów medycyny europejskiej oddziały medycyny
tradycyjnej37.
Pierwszym prekursorem medycyny chińskiej w Polsce był Michał Boym (1612-1659).
Urodzony w Lwowie w roku 1612 roku. Od dzieciństwa interesował się medycyną
i farmacją. Przebywał on od 1644 do chwili śmierci 1659 roku w „Państwie Środka”. W czasie
swojego pobytu w Chinach uczył się języka chińskiego i zapoznawał się z chińską medycyną
i farmacją. Wielki uczony pozostawił po sobie wiele książek o medycynie chińskiej, z opisami
wielu roślin leczniczych. Pionierskie prace Michała Boyma stanowią rewelację na skalę
światową38.
W latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęto głębiej interesować się akupunkturą
w Polsce. Przed rokiem sześćdziesiątym XX wieku, ze względu na szybki rozwój medycyny
europejskiej, zainteresowanie akupunkturą zmalało, zarówno w Polsce jak w całej Europie.
Zauważono jednak, że konwencjonalna medycyna była nieskuteczna przy wielu chorobach,
zaczęto więc poszukiwać innych metod leczenia w celu przyniesienia ulgi pacjentom. Wtedy
właśnie zaczęto stosować akupunkturę na większą skalę w Polsce. W 1978 roku uruchomiona
pierwszą w Polsce Poradnię Leczenia Akupunkturą w Warszawie. Rok później zorganizowano
regularne

kursy

i

szkolenia

z

akupunktury

dla

lekarzy

zorganizowanych

w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 1987 roku
zarejestrowano Polskie Towarzystwo Akupunktury, którego najważniejszym zadaniem jest
szkolenie lekarzy i prowadzenie prac naukowych w zakresie akupunktury39. W 2006 roku
37
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została założona Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy, która kształci studentów
w trzyletnim cyklu wg rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia w zawodzie
akupunkturzysty.

1.2.2. Niedoczynność tarczycy według Medycyny Chińskiej
Niedoczynność tarczycy pojawia się nieczęsto w literaturze tradycyjnej medycyny chińskiej
(TCM) i nie jest częstym przedmiotem badań klinicznych. Może to wynikać z tego, że objawy
choroby takie jak: zmęczenie, obrzęki, dreszcze, w chińskiej medycyny jest rozpoznawane,
jako deficyt Qi i deficyt Yang oraz małej zachorowalności w populacji chińskiej na tę chorobę40.
Główną koncepcją tradycyjnej medycyny chińskiej jest koncepcja Qi. Qi odpowiada
znaczeniem indyjskiemu terminowi prana (siła życiowa) oraz japońskiemu ki. Qi jest określane
jako esencja witalna, która jest obecna we wszystkich rzeczach, a więc Qi posiada aspekt
zarówno materii, jak i energii. Jeżeli Qi jakiegoś pokarmu jest dobrej jakości, wtedy będzie on
smakował lepiej i dostarczy więcej energii Qi do organizmu. U człowieka mocne Qi wyraża się
jako zdolność do realizowania postawionych celów, brak zablokowania w ciele, lepsze
funkcjonowanie narządów wewnętrznych, itd. Qi jest bardziej Yang, a Krew ma cechy Yin oraz
jest „matką Qi”, ponieważ składniki zawarte w krwi wspierają i odżywiają Qi. Jednocześnie
należy pamiętać, że Qi kieruje i porusza krew. Ponadto, aby krew mogła być wytwarzana i
wprawiana w ruch, potrzebna jest odpowiednia ilość Qi, trawiennej oraz Qi podtrzymującej
krążenie41.
Według TCM człowiek uzyskuje energię Qi z trzech źródeł:
1). Źródło pierwsze, tzw. Yuan Qi jest „energią pierwotną”, która jest dziedziczona od
rodziców i jest przekazywana płodowi w momencie poczęcia. Jednak zasób tej energii jest
ograniczony i z biegiem czasu ulega ona zużyciu. Jeżeli dana osoba prowadzi niezdrowy tryb
życia, nadużywa alkoholu, nie ma umiaru seksualnego i przejadanie się, a to wszystko może
doprowadzić do szybkiego roztrwonienia tej energii.

40
41

http://www.itmonline.org/arts/thyroid.htm, [Dostęp: 8.12.2016r].
P. Pitchford, Odżywianie dla zdrowia, Łódź 2010, s. 82.
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2). Źródło drugie, tzw. Gu Qi jest energią „zbożową/pokarmową” i pochodzi ona ze
spożywanego pokarmu. Energia ta stanowi główne źródło uzupełniania zasobu naszej energii,
która

jest

niezbędna

do

prawidłowego

funkcjonowania

naszego

organizmu

i utrzymania zdrowia.
3). Źródło trzecie, tzw. Zong Qi jest „energią z powietrza”. Chińczycy przywiązują dużą
uwagę do energii uzyskiwanej ze wszechświata, czyli tej części energii, która znajduje się
w powietrzu. Jest ona pochłaniana przez nasz organizm za pomocą płuc, skóry i włosów.
Jedynie przebywając długo na świeżym powietrzu jesteśmy w stanie uzupełniać tę część naszej
energii Qi42.
To jak dobrze potrafimy wykorzystać Qi pochodzących z powyższych źródeł zależy od
naszego stylu życia i naszego nastawienia umysłu. Ćwiczenia fizyczne, receptury ziołowe,
akupunktura oraz praktyki rozwijania świadomości, takie jak medytacja, są tradycyjnymi
sposobami usuwania zablokowani i zwiększenia przepływu Qi. Qi, która ulega zastojowi,
doprowadza do powstania nagromadzeń przejawiających się jako otyłość, guzy, cysty,
nowotwory oraz różne choroby o podłożu wirusowym lub grzybiczym43.
Wszystkie trzy rodzaje energii życiowej – Yuan Qi, Gu Qi, Zong Qi – składowane są
w okolicy krzyża, gdzie znajduje się brama życiowa. Miejsce to jest nazwana „morzem energii”
(Qi Hai)44.
Energia Qi jest w relacji z Yin i Yang. Qi może być podzielona Yin Qi i Yang Qi. Yin Qi jest
uważane za pierwiastek wilgotności i materialnego aspektu, Yang Qi odnosi się do ciepła
pierwotnego i bardziej do aspektu dynamicznego. We wszechświecie Yang Qi wznosi się
w górę, aby połączyć się z niebem, w momencie, gdy Yin Qi opada w dół i zagęszcza się tworząc
ziemię. Yin jest ciche i bierne, a Yang jest głośne i aktywne. Czyste Yang Qi płynie na
powierzchni ciała i wzmacnia cztery kończyny, mętne Yin Qi płynie wewnątrz i odżywia pięć
narządów Zang (pełnych) i sześć narządów Fu (pustych)45.
Yin i Yang zawsze występują razem, muszą ze sobą współpracować, być w równowadze
i w harmonii. Jeżeli równowaga jest zachwiana, Yin i Yang stają się siłami przeciwstawnymi,
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gdzie jedno zwalcza drugie. W przyrodzie mogę powstać kataklizmy np. trzęsienia ziemi,
powodzie, susza, w a organizmie człowieka dochodzi do powstania choroby46.
Jeżeli Qi jest za słabe, Yang również staje się osłabione. Jeżeli Yang pozostanie słabe przez
dłuższy czas, wpływa również na pogorszenie Yin. Oznacza to, że patogen wszedł
w głębsze warstwy naszego ciała. W TCM bardzo ważne jest, żeby zwalczyć patogen we
wczesnym etapie rozwoju, żeby dalej (głębiej) się nie rozwinął. Łatwiej jest skorygować deficyt
Qi i Yang niż deficyt Yin47. Jeżeli przyczyną choroby jest niedobór Yang, właściwym leczeniem
będzie zastosowanie ziół ogrzewających i tonizowanie Qi. Natomiast w przypadku niedoboru
Yin, wskazane będą zioła o cięższej naturze, które odżywiają Yin i wzmacniają krew. Leczenie
akupunkturą może uspokoić bezładny ruch Qi i Krwi/Xue oraz przywrócić ich naturalny
przepływ. Kiedy patogen atakuje Qi i Krew, mamy do czynienia ze stanem nadmiaru.
Natomiast jeżeli mamy niedobór Qi w danym miejscu lub w meridianie, można doprowadzić
tam Qi z innych meridianów dzięki akupunkturze, by uzupełnić to, co jest osłabione48.
Deficyt Qi manifestuje się w następujących symptomach:
1). Ogólne osłabienie,
2). Letarg,
3). Blada cera,
4). Blady język,
5). Słaby i pusty puls,
6). Pocenie się (spontaniczne).
Nie wszystkie symptomy mogą występować jednocześnie, na ogół slaby puls, blada cera
już wskazują na deficyt energii Qi. Oczywiście niektóre schorzenia posiadają dodatkowe
symptomy, np. deficyt Qi żołądka, będzie charakteryzować się słabym apetytem.
Jeżeli występuje deficyt Yang Qi, puls będzie osłabiony, zwiększone odczucie zimna,
opuchnięty język. Oznacza to, że jest symptom zimna oraz wilgoci w organizmie. Za
ogrzewania ciała odpowiada Yang. Aby wzmocnić Yang Qi należy zacząć od ogrzania ciała od
wewnątrz oraz wzmocnić energię Qi49.
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Medycyna Chińska uważa, że niedoczynność tarczycy powstaje w wyniku niedoboru Yang
oraz deficytu energii Qi Śledziony, Qi Nerek oraz Qi Wątroby. Jeżeli Qi Wątroby jest deficytowa
powstaje stagnacja krwi oraz stagnacja energii Qi. Ponadto za powstanie tej choroby
odpowiedzialne są inne czynniki takie jak: stres, emocjonalne problemy, przepracowanie,
niezdrowa dieta, zewnętrzne czynniki środowiskowe oraz podłoże genetyczne50.
Tradycyjna Medycyna Chińska leczy niedoczynność tarczycy głównie ziołami, akupunkturą
oraz moksowaniem poszczególnych punktów. Wszystkie działania mają za zadanie
wzmocnienie Qi oraz tonizowanie Yang51.

1.2.2.1. Zioła
Na wzmocnienie Qi używane są następujące rodzaje ziół52:
1. Codonopsis (DangShen) –należy do rodziny Campanulaceae, pochodzi z Chin i Korei.
Korzenie są zbierane jesienią i są suszone. Roślina ta bardzo dobrze wzmacnia Qi
i tradycyjnie była stosowana jako tańszy substytut żeńszenia. Korzeń posiada lekko
słodkawy smak. Działanie codonopis jest bardzo szerokie:
- odżywia Qi Śledziony – często stosowany do leczenia anoreksji, przy słabym apetycie,
przy chronicznej biegunce,
- odżywia Qi Płuc – stosowany przy płytkich i krótkich oddechach, przy słabym głosie,
kaszel, przy częstych przeziębieniach,
- odżywia krew, zwiększając ilość czerwonych krwinek i białych krwinek,
- eliminuje wilgoć oraz obrzęk,
- obniża ciśnienie krwi, zwiększa krzepliwość krwi oraz podnosi poziom cukru we krwi,
- wspomaga system odpornościowy,
- redukuje zmęczenie i dodaje sił53.
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Ryc. 3., Ryc. 1.2.2– 1. Korzeń Codonopsis.

2. Astragalus (Huang Qi - polska nazwa Traganek) –występuje głównie w Mongolii oraz
na północnych obszarach Chin (gdzie klimat bywa bardzo surowy zimą). Słodki
w smaku, ciepły z natury ma świetne działanie na meridian śledziony oraz na meridian
płuc. Ma działanie wzmacniające energię Qi. Działanie astragalusa są następujące:
- pobudzanie energii Qi w środkowym ogrzewaczu. Jest polecany osobom, które mają
deficyt energii Qi w śledzionie oraz w żołądku. Deficyt ten manifestuje się takimi
symptomami jak: zmęczenie, mały apetyt, mokry i miękki stolec, wypadnie narządów
(w tym odbytnicy),
- leczenie deficytu Qi w płucach, która manifestuje się spontanicznym poceniem, przez
niedobór ochronnej energii Qi (Wei Qi). Płuca zawiadują Wei Qi, jeżeli jest niedobór
energii ochronnej, dochodzi do wniknięcia zewnętrznych czynników chorób do
wnętrza naszego organizmu, a więc dochodzi do powstania przeziębienia, kaszlu oraz
grypy,
- leczenie problemów pęcherza moczowego oraz związanego z tym obrzęków,
wynikająca z nieprawidłowej transformacji wilgoci z niedoboru energii Qi
w organizmie,
- leczenie niedoboru, stagnację krwi oraz płynów spowodowanych przez deficyt energii
Qi54.

54

http://www.shen-nong.com/eng/herbal/huangQi.html, [Dostęp: 25.01.2017r.].
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Ryc. 4., Ryc. 1.2.2- 2. Korzeń Astragalus.
Na tonizowanie Yang polecane są epimedium, curculigo, i cuscuta:
1. Epimedium (Yin Yang Huo) – od wieków jest znany medycynie chińskiej jako zioło które

likwiduje zmęczenie i stres. Znany jest również jako silny afrodyzjak. Działanie
epicedium jest bardzo szerokie:
- odżywia i wzmacnia nerki, wzmacniając Yang i zwiększając Qi,
- epimedium wpływa swoim działaniem na meridian nerek i wątroby,
- dobry jest na niedobór Yang nerek, poprawia impotencje, na częste oddawanie
moczu, ból w talii i kolan, marskość wątroby,
- działa na wzmocnienie ścięgien i kości oraz wydala wilgoć spowodowany przez wiatr
z ciała, a więc pomaga w pozbyciu się dolegliwości związanych z drętwieniem kończyn,
skurczem mięśni, zwiotczeniem kończyn oraz bóle reumatoidalne,
- eliminuje flegmę, łagodzi kaszel i objawy astmy,
- stosowany również na choroby niedokrwienne serca, nadciśnienia tętniczego55.

55

http://www.shen-nong.com/eng/herbal/xianlingpi.html [Dostęp: 20.01.2017.].
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Ryc. 5., Ryc. 1.2.2 –3. Liść Epimedium.

2. Curculigo (Xian Mao- polska nazwa Czużyca) – rośnie głównie w Chinach i w Taiwanie.

Zbierane jest na początku wiosny oraz późną jesienią. Curculigo jest używane do
ogrzania nerek oraz do wzmocnienia Yang nerek, a więc curculigo jest często
stosowany w celu zwiększenia energii seksualnej, do leczenia impotencji i dlatego jest
łączony razem z epimedium. Ponadto:
- pomaga wzmocnić kości i stawy,
- często stosowany do leczenia nadciśnienia, które może towarzyszyć przy
menopauzie56.

Ryc. 6., Ryc. 1.2.2 – 4. Roślina Curculigo.

3. Cuscuta - (Tu Si Zi - polska nazwa Kanianka) –jest uważana, za świetną roślinę do
tonizowania nerek, wątroby i śledziony. Jako roślina lecznicza jej nasiona są zbierane
i suszona jesienią, gdy owoce są dojrzałe. W smaku jest słodka i ciepła

56

J. P. Hou, Y. Jin, op.cit., s. 190.
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z natury, kanianka jest rośliną pasożytniczą, która wchłania samą esencję potrzebną do
życia od swojego żywiciela. Głównym działaniem rośliny jest odżywianie „Jing” czyli
esencję

nerek

w

celu

wspierania

zdrowego

funkcjonowania

seksualnego

i reprodukcyjnego. Roślina albo samodzielnie, bądź w połączeniu z innymi ziołami ma
bardzo skuteczne działania w leczeniu impotencji, przedwczesnego wytrysku,
bezpłodność, drażliwość płodu, zapobiega poronieniu. Poprzez relację matka-dziecko
pomiędzy nerkami i wątrobą roślina ta odżywia wątrobę, aby poprawić widzenie,
usuwa również szumy w uszach. Skuteczna jest również na bóle pleców i kolan.
Wspiera śledzionę, działa hamująco na biegunkę57.

Ryc. 7., Ryc. 1.2.2-5. Nasiona Cuscuta.

1.2.2.2. Punkty akupunktury
W podrozdziale tym przedstawione zostaną punkty, które używa się do leczenia
niedoczynności tarczycy.
1). Meridian Płuc, Lu
- Lu 5 (Chi Ze) – w dole łokciowym, w miejscu spotkania linii krzywej biegnącej przez
zgięcie łokciowe (w płaszczyźnie poprzecznej) z linią krzywą biegnącą wzdłuż bocznego brzegu
mięśnia dwugłowego ramienia58.

57

http://www.chineseherbshealing.com/dodder-seed/, [Dostęp: 06.01.2017.]

58

H. Dyczek, M. Grzonkowska, Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury, Bydgoszcz
2014, s. 26.
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2). Meridian Jelita Grubego, LI
- LI 4 (He Gu) – na grzbietowej powierzchni dłoni, w kącie pomiędzy podstawą,
a powierzchnią trzonu drugiej kości śródręcza59.
- LI 17 (Tian Ding) – na bocznej powierzchni szyi, na tylnym brzegu mięśnia mostkowoobojczykowo-sutkowego, na poziomie linii krzywej poprowadzonej przez dolny brzeg chrząstki
tarczowatej krtani60.
3). Meridian Żołądka, St
- St 28 (Shui Dao) – na podbrzuszu, 2 cuny w bok od linii pośrodkowej przedniej ciała
i 3 cuny poniżej poziomu pępka61.
- St 36 (Zu San Li) – na przedniej powierzchni podudzia, na przednim brzegu kości
piszczelowej, poniżej jej guzowatości, na przyśrodkowym brzegu mięśnia piszczelowego
przedniego, około 13 cunów proksymalnie od wyniosłości kostki bocznej62.
4). Meridian Śledziony, Sp
- Sp 4 (Gong Sun) – na przyśrodkowym brzegu stopy, w kącie pomiędzy podstawą,
a dolno-przyśrodkową powierzchnią trzonu pierwszej kości śródstopia, w miejscu przyczepu
mięśnia piszczelowego przedniego do podstawy pierwszej kości śródstopia63.
- Sp 6 (San Yin Jiao) – na przyśrodkowej powierzchni goleni, na tylnym brzegu piszczeli,
między kością, a mięśniem płaszczykowym, 3 cuny proksymalnie od wyniosłości kostki
przyśrodkowej64.
5). Meridian Serca, Ht
- Ht 7 (Shen Men) – w okolicy dłoniowej nadgarstka, w miejscu spotkania
promieniowego brzegu ścięgna mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka z proksymalnym,
promieniowym brzegiem kości grochowatej65.
6). Meridian Jelita Cienkiego, Si

59

H. Dyczek, M. Grzonkowska, op. cit., s. 48.
Ibidem, s. 74.
61
Ibidem, s. 138.
62
Ibidem, s. 154.
63
Ibidem, s. 184.
64
Ibidem, s. 188.
65
Ibidem, s. 234.
60
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- Si 17 – na przednim brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, od tyłu od
kąta żuchwy66.
7). Meridian Pęcherza Moczowego, BL
- BL 10 (Tian Zhu) – na poziomie dolnego brzegu łuku tylnego pierwszego kręgu
szyjnego, 1,3 cuna bocznie od linii pośrodkowej tylnej ciała67.
- BL 13 (Fei Shu) – na tylnej, górnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu
wyrostka kolczystego trzeciego kręgu piersiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii
pośrodkowej tylnej ciała68.
- BL 15 (Xin Shu) – na tylnej, górnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu
wyrostka kolczystego piątego kręgu piersiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii
przyśrodkowej tylnej ciała69.
- BL 20 (Pi Shu) - na tylnej, górnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu wyrostka
kolczystego jedenastego kręgu piersiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii
przyśrodkowej tylnej ciała70.
- BL 23 (Shen Shu) – na tylnej dolnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu
wyrostka kolczystego drugiego kręgu lędźwiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii
pośrodkowej tylnej ciała71.
8). Meridian Nerek, Kid
- Kid 1 (Yong Quan) – na podeszwie stopy, w miejscu spotkania linii pionowej
przebiegającej między drugim i trzecim palcem z linią poziomą biegnącą w około 1/3 odległości
mierzonej od stawu śródstopno-paliczkowego drugiego palca stopy do tylnego brzegu pięty72.
- Kid 2 (Gu Gu) – na przyśrodkowym brzegu stopy, tuż poniżej guzowatości kości
łódkowatej73.
- Kid 3 (Tai Xi) – w miejscu spotkania linii pionowej (w płaszczyźnie czołowej)
66

H. Dyczek, M. Grzonkowska, op. cit., s. 274.
Ibidem, s. 300.
68
Ibidem, s. 306.
69
Ibidem, s. 310.
70
Ibidem, s. 320.
71
Ibidem, s. 326.
72
Ibidem, s. 418.
73
Ibidem, s. 420.
67
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przebiegającej w połowie odległości pomiędzy tylnym brzegiem kostki przyśrodkowej,
a przednio-przyśrodkowym brzegiem ścięgna Achillesa z linią poziomą (w płaszczyźnie
poprzecznej) przebiegającą przez szczyt kostki przyśrodkowej74.
- Kid 7 (Fu Liu) – na przyśrodkowej, dystalnej części podudzia, na przyśrodkowym
brzegu ścięgna Achillesa, 2 cuny proksymalnie od wyniosłości kostki przyśrodkowej75.
9). Meridian Osierdzia, Pc
- Pc 5 (Jian Shi) – centralnie pomiędzy ścięgnami mięśnia zginacza promieniowego
nadgarstka oraz dłoniowo długiego, 3 cuny proksymalnie od zgięcia nadgarstka (Pc7)76.
- Pc 6 (Nei Guan) – na przedniej powierzchni przedramienia, pomiędzy ścięgnami
mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka oraz dłoniowego długiego, 2 cuny proksymalnie
od zgięcia nadgarstka (Pc 7)77.
10). Meridian Potrójnego Ogrzewacza, TH
- TH 13 (Nao Hui) – punkt umiejscowiony na tylnej powierzchni ramienia, w miejsce
spotkania linii prostej poprowadzonej przez środek tylnej powierzchni ramienia z linią krzywą
biegnącą wzdłuż tylnego brzegu mięśnia naramiennego;
11). Meridian Pęcherzyka Żółciowego, GB
- GB 20 (Feng Chi) – na głowie, w okolicy potylicznej, w miejscu spotkania linii krzywej
przechodzącej pomiędzy podstawą kości potylicznej, a pierwszym kręgiem szyjnym z linią
krzywą biegnąca po powierzchni głowy przez środek źrenicy i otwór nadoczodołowy.
Pomiędzy mięśniem czworobocznym grzbietu, a mostkowo-obojczykowo-sutkowym, na
dolnej powierzchni kości potylicznej78.
12). Meridian Wątroby, Liv
- LIV 2 (Xing Jian) – na grzbiecie stopy, w kącie pomiędzy podstawą, a boczną
powierzchnią trzonu bliższego paliczka pierwszego palca79.
13). Meridian dodatkowy, Ren
74

H. Dyczek, M. Grzonkowska, op. cit., s. 422.
Ibidem, s. 430.
76
Ibidem, s. 482.
77
Ibidem, s. 484.
78
Ibidem, s. 580.
79
Ibidem, s. 634.
75
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- Ren 4 (Guan Yuan) – na podbrzuszu, na linii pośrodkowej przedniej ciała, 3 cuny
dystalnie od pępka80.
- Ren 6 (Qi Hai) –na podbrzuszu, na linii pośrodkowej przedniej ciała, 1,5 cuny dystalnie
od pępka81.
- Ren 12 (Zhong Wan) – na nadbrzuszu, na linii pośrodkowej przedniej ciała, 4 cuny
dogłowowo w stosunku od środka pępka82.
- Ren 22 (Tian Tu) – we wcięciu szyjnym mostka83.
14). Meridian dodatkowy, Du
- Du 4 (Ming Men) – w okolicy lędźwiowej, poniżej wyrostka kolczystego drugiego
kręgu lędźwiowego, na linii pośrodkowej tylnej ciała84.
- Du 14 (Da Zhui) – na dolnej części karku, poniżej wyrostka kolczystego siódmego kręgu
szyjnego, na linii pośrodkowej tylnej ciała85.
- Du 20 (Bai Hui) – na szwie strzałkowym, w połowie odcinka wyznaczonego przez punkt
bregmy i punkt lambdy86.

15). Dodatkowe punkty
- Yin Tang – pomiędzy brwiami, na przedniej środkowej linii twarzy87.
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H. Dyczek, M. Grzonkowska, op. cit., s. 726.
Ibidem, s. 730.
82
Ibidem, s. 742.
83
Ibidem, s. 764.
84
Ibidem, s. 668.
85
Ibidem, s. 688.
86
Ibidem, s. 700
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C. Focks, Atlas od Acupuncture, England 2008, s. 541.
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2. Metodyka
2.1 Materiał badany
W badaniu wzięło udział 5 kobiet niezależnie w wieku od 33 do 57lat. Kobiety te miały
zawyżony poziom hormonu TSH i przyjmowały regularnie preparaty tyroksyny w celu
obniżenia poziomu TSH (suplementacja brakujących hormonów). Badanie zostało
przeprowadzone w Gabinecie Akupunktury Aku-Punkt w Warszawie, przy ul. J. Bellottiego
1 lok 7, przez specjalistę Medycyny Chińskiej lek. Solongo Bat-Erdene. W skład badanej grupy
wchodzili ochotnicy, którzy zdeklarowali swój udział w badaniu. Dobór badanych był
nielosowy i oparty na dostępności osób badanych.

2.2 Metodologia badania
2.2.1. Metody i technika
Wstępną metodą badania w pracy było znalezienie artykułów w poniższych bazach:
•

Google Scholar

•

Google

•

Pub Med

•

Medline

Następnie wprowadzona w wyżej wymienione wyszukiwarki internetowe następujące
hasła w języku angielskim: thyroid goiter chinese medicine, hypothyroidism, acupuncture for
thyroid disease oraz w języku polskim: niedoczynność tarczycy, tarczyca, choroby tarczycy.
Wykorzystano również zbiór literatury dostępnej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
w Warszawie.
Pierwszym etapem eksperymentu było wypełnienie przez osoby biorące w nim udział
ankiety (patrz Załącznik) składającej się z 7 pytań zamkniętych ze skalą od 1 do 5 oraz
2 pytań z odpowiedzią tak/nie. Pytania dotyczyły schorzeń tarczycy i ich objawów, które

27

towarzyszą chorobie niedoczynności tarczycy.

Każda osoba wypełniała ankietę przed

pierwszym zabiegiem oraz po wszystkich zabiegach akupunktury. Ponadto przed
przystąpieniem do zabiegów i po wszystkich zabiegach, ochotnicy zrobili badanie krwi w celu
określenia poziomu następujących wskaźników:
•

TSH - hormontyreotropowy

•

FT3 - hormontrójjodotyronina

•

FT4 - hormontyroksyna

Do terapii osób badanych wykorzystano następujące punktu akupunktury: Yin Tang (punkt
dodatkowy), St 10, Ren 22, Pc 6, Li 4, Sp 6, Kid 7. Każda z osób otrzymała 10 zabiegów, 2 razy
w tygodniu. Terapia odbywa się w pozycji leżącej, a punkty były nakłuwane w podanej
kolejności do momentu uzyskania przez badanego odczucia „de Qi”: Yin Tang, St 10, Ren 22,
Pc 6, Li 4, Sp 6, Kid 7. Igły pozostawione były w punkcie przez okres 20 minut. Po upływie
wyznaczonego czasu, igły zostały usunięte w kolejności wkucia.
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3. Wyniki badań
Struktura przedstawionych wyników badań wynika z pytań zawartych w kwestionariuszu
ankiety wypełnionych przez kobiety cierpiące na schorzenia niedoczynności tarczycy, które
podjęły się leczenia za pomocą ̨ akupunktury.
Na wykresach zostały przedstawione wyniki uzyskanych odpowiedzi z przeprowadzonej
ankiety.

Struktura wiekowa
60

53

57

50

41

40

34

33

Pacjent 3

Pacjent 4

30
20
10
0
Pacjent 1

Pacjent 2

Pacjent 5

Wiek

Wykres 1., Wykres 3.1 – 1. Przedział wiekowy ankietowanych.

Struktura wiekowa badanych była następująca: dwie kobiety były w przedziale wieku 3140, jedna kobieta w przedziale 41-50 oraz dwie kobiety po 50 roku życia. Wszystkie badane
osoby mieszkały w Warszawie.
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Pyt. 1. Czy cierpisz na schorzenia tarczycy?
Pyt. 2. Czy zażywasz leki na tarczycę?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Pytanie 1

Pytanie 2
TAK

NIE

Wykres 2., Wykres 3.1 – 2. Pyt. 1. Czy cierpisz na schorzenie niedoczynności tarczycy? Pyt. 2.
Czy zażywasz leki na tarczycę?

Wszystkie kobiety cierpiały na schodzenie niedoczynności tarczycy i regularnie
przyjmowały regularnie preparaty tyroksyny w celu obniżenia poziomu TSH – Euthyrox, Letrox
bądź Tyrozol.

Pyt. 3. Czy łatwo marzniesz? Czy jest Ci ciągle zimno?
5
4

-33%

3

-50%

2
1
0
Pacjent 1

Pacjent 2

Pacjent 3
Przed zabiegami

Pacjent 4

Pacjent 5

Po zabiegu

Wykres 3., Wykres 3.1. – 3. Pyt. 3. Czy łatwo marzniesz? Czy jest Ci ciągle zimno?
Jednym z objawów choroby niedocznynności tarczycy jest zwiększone odczucie zimna. Na
pytanie „Czy łatwo marzniesz, Czy ciągle Ci zimno?” ankietowani mieli różne odczucia zimna
przed zabiegami. W skali od 0 do 5, gdzie 5 oznacza, że odczucie zimna jest bardzo duże. U
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Pacjentów nr 1, 3 oraz 5 odczucie zimna pozostała na jednakowym poziomie po wszystkich 10
zabiegach,

natomiast

u

Pacjenta

nr

2

odczucie

zimna

zmalała

o

50%,

a u Pacjenta nr 4 spadła o 33%.

Pyt. 4. Czy ostatnio wypadają Ci włosy?
5
4
3

-67%
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Wykres 4., Wykres 3.1 – 4. Pyt. 4. Czy ostatnio wypadają Ci włosy?
Na pytanie „Czy ostatnio wypadają Ci włosy?” ankietowani również mieli do wyboru skalę
odpowiedzi od 0 do 5, gdzie 5 oznacza, że bardzo wypadają włosy. Jedynie u Pacjenta nr 3,
nastąpił spadek wypadania włosów o 67%.

Pyt. 5. Czy masz suchą skórę?
5
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-60%

-20%

-25%

3
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Wykres 5., Wykres 3.1 – 5. Pyt 5. Czy masz suchą skórę?

31

Następne pytanie „Czy masz suchą skórę? ” wszystkie badane osoby miały bardzo duże
odczucie suchości skóry (skala blisko 5). Jednak po zabiegach akupunktury u większości
badanych osób suchość skóry zmalała od 20% do nawet 60%, u dwóch osób pozostała na tym
samym poziomie.

Pyt. 6. Czy jesteś nerwowy i szybko się irytujesz?
5
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-30%
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Wykres 6., Wykres 3.1 – 6. Pyt. 6. Czy jesteś nerwowy i szybko się irytujesz?
Częstym objawem niedoczynności tarczycy jest nerwowość. Następne pytanie brzmiało
następująco: Czy jesteś nerwowy i szybko się irytujesz? Odczucie nerwowości u badanych
również była różna. U Pacjenta nr 2, po zabiegach akupunktury nerwowość oraz irytacja
zmalała całkowicie. U Pacjenta nr 1 i 4 pozostała na podobnym poziomie (skala od 0 do 5, gdzie
0 oznacza brak nerwowości), a u Pacjenta nr 3, odczucie nerwowości zmalała o 30%,
a u Pacjenta nr 5 nawet o 60%.
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Pyt. 7. Czy często czujesz zmęczenie?
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Wykres 7., Wykres 3.1 – 7. Pyt. 7. Czy często czujesz zmęczenie?
Na pytanie „Czy często czujesz zmęczenie?”, gdzie zmęczenie bardzo często towarzyszy
przy tej chorobie, większość badanych kobiet odczuwała duże zmęczenia (odpowiedz 5,
oznacza duże zmęczenie). U pacjenta nr 2 odczucie zmęczenia nie uległa zmianie, po zabiegach
akupunktury, jednak w reszty osób odczucie zmęczenia malała od 25% do 60%.

Pyt. 8. Czy masz problem z koncentracją?
5
4
3

-25%
-67%

2
1

-50%

Nie ma
problemu z
koncentracją

0
Pacjent 1

Pacjent 2

Pacjent 3
Przed zabiegami

Pacjent 4

Pacjent 5

Po zabiegu

Wykres 8., Wykres 3.1 – 8. Pyt. 8. Czy jesteś nerwowy i szybko się irytujesz?
Problemy z koncentracją również mogą towarzyszyć przy chorobie. Badane osoby raczej
nie miały z tym problemu. Na pytanie „Czy masz problem z koncentracją?” u dwóch badanych
osób po zabiegach akupunktury problem ten zmalał od 25% do 67%, natomiast
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u Pacjenta nr 2 pozostała na niewielkim poziomie 1 w skali od 0 do 5 (gdzie 0 oznacza brak
zmęczenia). Pacjent nr 4 nie miał problemu z koncentracją.

Pyt. 9. Czy masz obfite miesiączki?
5
4
3
2
1
0

Brak
miesiączki

Brak
miesiączki

Pacjent 1

Pacjent 2

Pacjent 3
Przed zabiegami

Pacjent 4

Pacjent 5

Po zabiegu

Wykres 9., Wykres 3.1 – 9. Pyt. 9. Czy masz obfite miesiączki?
Następne pytanie dotyczyło miesiączkowania. Pierwsze dwie pacjent miały ponad 50 lat i
już nie miały miesiączki. U reszty pacjentów intensywność miesiączki po zabiegach pozostała
na jednakowym poziomie.

Wyniki morfologiczne krwi przedstawiają się następująco:
TSH, czyli tyreotropina, to hormon, który jest produkowany przez przedni płat przysadki
mózgowej i bierze udział w regulacji wydzielania trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4) przez
tarczycę. Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowości TSH, wykonywane są dodatkowe
specjalistyczne badania wolnych hormonów tarczycy (FT3 i FT4). Wysoki poziomie TSH,
świadczy o niedoczynności tarczycy. W tym przypadku, niedobór hormonów tarczycy jest
sygnałem dla przysadki mózgowej do wydzielania zwiększonego poziomu TSH.
Zakres normy TSH wynosi od 0,27-4,2mU/l u dorosłej osoby88. Zakres ten może niewiele
się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonywane są badania.
88

M. Lohmann, Odczytujemy i interpretujemy wyniki badań laboratoryjnych, Warszawa 2006,
s. 51.
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Badanie TSH
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Wykres 10., Wykres 3.1 – 10. Morfologia krwi – badanie TSH.
Prawie u wszystkich pacjentów przed zabiegami akupunktury poziom TSH był
w granicach normy. Sztuczny poziom TSH był utrzymany dzięki suplementacji leków
zmniejszających poziom TSH. Jedynie u Pacjenta nr 1 poziom TSH był ponad normą (pomimo
suplementacji), ponieważ osoba ta jest uczulona na tyroksynę zawartą w sztucznych
hormonach. W związku z tym leki były przyjmowane w bardzo małych dawkach.
Po 10 zabiegach akupunktury poziom TSH spadł u Pacjenta nr 2 o 33% oraz u Pacjenta nr
5 o 17%, natomiast u reszty badanych osób poziom TSH nieznacznie wzrosło, ale mieszcząc się
w granicach normy (prócz Pacjenta nr 1).
Dla potrzeb klinicznych w celu obiektywnej oceny pracy tarczycy określa się wolne frakcje
hormonów tarczycy FT3 oraz FT4. Samo oznaczenie T3 oraz T4 jest niewystarczające, ponieważ
ponad 99% hormonów jest związanych z nośnikami białkowymi, a więc występują w postaci
nieaktywnej. Uważa się, że FT3 ma 3-5 razy silniejsze działania niż FT4, a jest odpowiedzialny
za większość działań. Warto pamiętać również o tym, że duża część zawartej w osoczu T3
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pochodzi od jodowania tyroksyny (T4), a nie od tarczycy89. Dlatego też badamy wolne FT3 oraz
FT4.Prawidłowe wartości FT 3 w osoczu krwi powinno być w granicach 2,3-4,2 pg/ml, a FT 4
0,93-,171 ng/dl.

Badanie FT3
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Wykres 11. Wykres 3.1 – 11. Morfologia krwi – badanie FT3.

Analizując wyniki morfologiczne wolnego hormonu FT 3 po 10 zabiegach, u wszystkich
pacjentów uległy zmianie. U Pacjenta nr 1 oraz u Pacjenta nr 4, wartość FT 3 zmalała.
U pozostałych wzrosła. Wzrost wolnego hormonu FT 3 był od 9% nawet do 15%.

89

F. Kokot (red.), Choroby Wewnętrzne, Warszawa, s.970.
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Badanie FT4
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Wykres 12. Wykres 3.1 – 12. Morfologia krwi – badanie FT4.

Wartości FT4 u większości pacjentów poziom hormonu wzrósł od 1% do 12%, natomiast
u Pacjenta nr 1 nastąpił nieznaczny spadek o 2%.
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3.2. Wnioski z przeprowadzonych badań
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Podsumowanie wyników badań
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W badaniu wzięły udział kobiety w wieku od 33 do 57 roku życia. Wszystkie kobiety
mieszkały w Warszawie i były chore na niedoczynność tarczycy, ponadto przyjmowały
regularnie tyroksynę w celu obniżenia wartości TSH. Badanie miało na celu określenia
skuteczności wybranych punktów akupunkturowych (Yin Tang (punkt dodatkowy), St 10, Ren
22, Pc 6, Li 4, Sp 6, Kid 7) na obniżenie wartości TSH oraz podwyższenie wartości wolnych
hormonów FT3 oraz FT4. Przy niedoczynności tarczycy pacjenci często narzekają na spadek
komfortu życia po przez występujące przy chorobie zwiększone m.in odczucie zimna,
zmęczenie, suchość skóry, wypadanie włosów, nerwowość oraz obfite miesiączki. W związku
z tym przeprowadzona została ankieta z pytaniami, w celu zweryfikowania czy po 10 zabiegach
akupunktury ogólny komfort życia się poprawił.
Pacjent nr 1 miał 53 lat. Osoba ta przyjmowała leki w bardzo małych dawkach, ponieważ
jest uczulona na tyroksynę zawartą w sztucznych hormonach. Przed zabiegami akupunktury
pacjentka bardzo narzekała na suchość skóry i ogólne zmęczenie, problemy z koncentracją. W
jej przypadku odczucie suchości skóry zmalała o 60%, poczucie zmęczenia i problemy
z koncentracją o 25%. Jeżeli chodzi o wyniki z morfologii krwi poziom TSH wzrosła o 15% (z 5,7
na 6,57 µlU/ml), FT3 spadła o 8% (z 2,78 na 2,57 pg/ml), poziom FT4 spadła o 2%
w granicach błędu statystycznego (z 0,87 do 0,85 ng/dl). Warto zaznaczyć, że kobieta, ta jest
w okresie menopauzalnym, ma duże problemy z hormonami kobiecymi.
Pacjent nr 2miał 57 lat. Osoba ta regularnie przyjmowała tyroksynę. Przed zabiegami
najbardziej czuła duże zmęczenie, nerwowość oraz duże odczucie zimna. Po zabiegach
akupunktury wszystkie prawie dolegliwości zmalały, a w przypadku nerwowości i marznięcia
spadek był znaczący (nawet do całkowitego zaniku dolegliwości). Jeżeli chodzi o wyniki
z badań krwi, wszystkie wskaźniki się poprawiły, TSH spadł aż o 33% (3,45 do 2,3 µlU/ml), FT3
wzrósł o 15% (z 2,53 na 2,91pg/ml), poziom FT4 również wzrósł o 1% (z 1,44 do 1,45ng/dl). U
tej pacjentki zabiegi akupunktury były bardzo skuteczne.
Pacjent nr 3 miał 33 lat i regularnie przyjmuje tyroksynę. Główne dolegliwości, które
towarzyszyły tej osobie to: ogólne zmęczenie, problemy z koncentracją, nadmiernie
wypadające włosy oraz ciągłe odczucie zimna. Po 10 zabiegach akupunktury poczucie
ogólnego zmęczenia zmalało o 60%, problemy z koncentracją oraz wypadanie włosów o 67%.
Jeżeli chodzi o odczucie zimna, pozostała ona na niezmienionym poziomie. W przypadku TSH
wskaźnik ten wzrósł z poziomu 1,28 do 2,2 µlU/ml (wzrost o 72%), FT3 wzrósł o 13% (z 2,46 na
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2,77pg/ml), poziom FT4 również wzrósł o 12% (z 1,08 do 1,21ng/dl). Warte uwagi jest to, że
kobieta ta choruje również na zespół policystycznych jajników (PCOS).
Pacjent nr 4 miał 34 lat i również przyjmuje regularnie tyroksynę. Kobieta ta ogólnie czuła
się dobrze, jedynie narzekała na odczucie zimna oraz zmęczenie. Po zabiegach odczucie zimna
zmalała o 33% oraz odczucie zmęczenia o 50%. W przypadku wyników badań TSH wzrosło o
22% z poziomu 2,95 do 3,6µlU/ml, FT3 spadło o 9% (z 2,73 do 2,48pg/ml), natomiast poziom
FT4 wzrósł o 7% (z 1,33 do 1,42ng/dl).
Pacjentka nr 5 była w wieku 41 lat. Przyjmowała tyroksynę regularnie. Przed zabiegami
akupunktury najbardziej narzekała na nadmierną nerwowość oraz wypadnie włosów. Po
zabiegach poczucie nerwowości znacznie zmalała (o 60%), w wypadnie włosów pozostała na
niezmienionym poziomie. Wskaźniki morfologiczne znacznie się poprawiły: TSH spadł o 17%
(z 2,78 do 2,31 µlU/ml), FT 3 wzrosło o 9% (z 3,01 do 3,29 pg/ml), FT4 wzrosło o 5% (1,07 do
1,12 ng/dl).
Porównując otrzymane wyniki oraz wykresy przedstawiające wyniki można wysnuć
wnioski, iż 10 zabiegów akupunktury przyniosło pozytywne skutki na wzrost poziomu FT3
i FT4, oraz na ogólny komfort życia badanych. U dwóch pacjentów wystąpił również znaczny
spadek TSH. U 3 pozostałych pacjentek jest niewielki wzrost poziomu TSH (ale nadal
mieszczącego w granicach normy), natomiast inne wskaźniki (FT3, FT4) wzrosły, co oznacza,
że wybrane punkty akupunkturowe miały wpływ na zmianę badanych wartości.
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4. Dyskusja
Choroba niedoczynności tarczycy jest spowodowana brakiem hormonów produkowanych
przez gruczoł tarczycy. Szacuje się, że jest pięciokrotnie większa zachorowalność u kobiet niż
u mężczyzn, ponadto zwiększa się zachorowalność u osób starszych. Zarówno Medycyna
Zachodnia jak i Medycyna Wschodnia oferują różne metody na wyrównanie hormonów
tarczycy. Medycyna zachodnia jest w stanie regulować sztucznie pracę tarczycy po przez
podawanie leków (hormonów), a medycyna chińska próbuje podejść do choroby holistycznie.
Jego celem jest odbudowanie układu odpornościowego oraz zrównoważenie produkcji oraz
uwolnienie hormonów produkowanych przez tarczycę poprzez zastosowanie akupunktury,
ziół, zmianę stylu życia oraz specjalne ćwiczenia. W leczeniu chorób tarczycy, akupunktura jest
używana w celu przywrócenia homeostazy ustroju człowieka, co prowadzi do złagodzenia
emocji oraz stresu. Jeżeli chodzi o zmianę stylu życia, zalecana jest dieta bogata w białka,
wapno, magnez oraz w jod, które mogą się przyczynić do utrzymania prawidłowej funkcji
tarczycy. Ponadto należy unikać produktów, które ograniczają przyswajanie jodu takie jak:
kalafior, kapusta, soja, brukselka, brukiew, rzepa, orzeszki ziemne. Ćwiczenia, które pomagają
zwalczyć stres np. Joga, Tai Chi mogą być również pomocne90.
W badanie zrobionym na 27 kobietach, które zgłosiły się na leczenie bólów stawów oraz
bólów mięśniowych zauważono podwyższony poziom hormonu tyreotropowego (TSH).
Stężenie hormonów produkowanych przez tarczycę były w normie. Procedura leczenia
zawierała akupunkturę oraz aurikuloterapię, igły zostały umieszczone w okolicach nadgarstka
(w zależności od objawów klinicznych) oraz w okolicy tarczycy. Ponadto masowano okolice
szyjne metodą Gua Sha91. 20 z 27 kobiet zakończyły dwie sesje z przerwą 3-4 miesięczną.
Zabiegi przyniosły bardzo dobry efekt, ponieważ TSH spadł do poziomu fizjologicznego, jakość
życia upodobniła się do osób zdrowych. Z powyższego badania wynika, że akupunktura może
być skuteczna w leczeniu subklinicznej niedoczynności tarczycy92.
90

https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/Treating+Thyroid+Problems+with+A
cupuncture, [Dostęp: 28.03.2017.]
91
Masaż Gua Sha jest to leczniczy masaż, który wywodzi się z Chin. Masaż ten jest skuteczny w terapii
wielu chorób i dolegliwości, a wykonywany jest płytką z rogu bawolego. Jego działanie jest bardzo
szerokie m. In odblokowuje zastoje, wspomaga krążenie oraz jest pomocne w usuwaniu zaburzeń
różnego rodzaju, przywraca harmonię organizmu.
92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22165143, [Dostęp: 14.02.2017.]
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odpornościowego u osób cierpiących na chorobę Hashimoto, zrobiono badanie na 35
osobach. Badanie miało na celu zbadania, wpływu moksowania na cytotoksyczność
komórkową zależną od przeciwciał (ADCC) w surowicy krwi, oraz ich relacji do przeciwciał
mikrosomalnych tarczycy (MCA) przed i po zabiegach. W opisie badania nie wskazano, które
punkty były przyżegane moksą. Stwierdzono, przed zabiegami, że aktywność ADCC oraz
współczynnik MCA były podwyższone niż normalnie i były one blisko ze sobą skorelowane. Po
zabiegach przy użyciu moksy, oba wskaźniki wyraźnie spadły a ich skorelowanie pozostały na
podobnym poziomie. Jak wynika z badania leczenie choroby Hashimoto przy użyciu moksy
przyniosły pozytywny efekt w zmniejszeniu aktywność ADCC oraz MCA93.
Wyniki cytowanych wyżej badan oraz niniejszej pracy, wskazują na pozytywne działanie
akupunktury przy leczeniu choroby niedoczynności tarczycy. W moim badaniu odpowiedzi
badanych na pytania dotyczące objawów niedoczynności tarczycy, przed i po zabiegach
akupunktury wskazują na jej pozytywny efekt terapeutyczny. Pozytywny efekt oscylował
pomiędzy 25-100% poprawy uporczywych dolegliwości. Pozytywnej zmianie uległy również
wyniki morfologiczne krwi parametrów FT3 i FT4 po zakończeniu zabiegów akupunktury.

93

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1914034, [Dostęp: 15.02.2017.]
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8. Załączniki
8.1. Załącznik nr. 1.

Kwestionariusz Ankiety
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o obiektywną odpowiedź na pytania zawarte
w tej ankiecie. Ankieta ma na celu sprawdzenia efektywności klinicznej akupunktury
w przypadku niedoczynności tarczycy. Państwa opinie posłużą wyłącznie do napisania mojej
pracy dyplomowej w Szkole Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy i uzyskania przeze mnie
zawodu akupunkturzysty.
Pytania kontrolne dotyczące schorzeń tarczycy.
TAK

NIE

1. Czy cierpisz na schorzenie niedoczynności tarczycy?
2. Czy zażywasz leki na tarczycę?
3. Czy łatwo marzniesz? Czy jest Ci ciągle zimno? (od skali od 0 do 5)

………………….

4. Czy ostatnio wypadają Ci włosy? (od skali od 0 do 5)

………………….

5. Czy masz suchą skórę? (od skali od 0 do 5)

………………….

6. Czy jesteś nerwowy i szybko się irytujesz? (od skali od 0 do 5)

………………….

7. Czy często czujesz zmęczenie? (od skali od 0 do 5)

………………….

8. Czy masz problem z koncentracją? (od skali od 0 do 5)

………………….

9. Czy masz obfite miesiączki? (od skali od 0 do 5)

………………….

Wiek: ……
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