
„A fogászati problémák

végigkísérik életünket,

és felmerülő kérdéseinkre

sokszor nem kapunk választ.”
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ivételesen a bevezetőt nem egy olva-

sói levélből idézném. Saját tapaszta-

lat annak a 26 éves ifjú hölgynek az

esete, akinek 2 év alatt 9 fogát távolí-

tották el, állandó arctáji fájdalmak miatt. Elmon-

dása szerint a kihúzott fogai egészségesek vol-

tak, erre utal a megmaradtakban összesen 1 kis

tömés. A fájó, érzékeny fogait – szinte minden

esetben – megpróbálták gyökérkezelni, de a sor-

ozatos gyökérkezelések nem vezettek eredmény-

re, a fájdalmak erősödtek, éjjel is jelentkeztek, 2

év alatt 15 kilót fogyott. Részletes kikérdezés,

vizsgálatok során kiderült, hogy szinte teljesen

egészséges, minden laborlelete normálértékű,

csak két problémája van, az évek óta fennálló

székletürítési képtelenség, hetente 1-2 alkalom-

mal van csak széklete, és a könyökízület króni-

kus fájdalma. A kérdés: elképzelhető-e az egy-

mástól „távol levő” területek, tünetek közötti

összefüggés?

Akupunktúrás csatornahálózat

Az akupunktúrás csatornák behálózzák az

egész szervezetet. A legtöbb szakkönyv ennek

a hálózatnak csak egy részét említi, az úgyne-

vezett főcsatornák lefutását. Azonban az aku-

punktúrás hálózat lefutása sokkal bonyolul-

tabb; minden főcsatornához tartoznak felszíni

és mély ágak, ún. ín-izom csatornák, Luo-ágak,

ún. letérő csatornák (a mellékelt fejábrákon

ezek is láthatók). 

Az előző cikkben említettem, hogy minden

szájüregben lévő krónikus hatás az akupunktú-

rás csatornákban lévő energia áramlását károsan

befolyásolhatja. Ugyanakkor a fo-

lyamatok nemcsak egy irányba

működnek, hanem oda-vissza. Te-

hát a fej területén lévő, bizonyta-

lan eredetű enyhe fájdalmak, bi-

zsergések, nyilallások vagy króni-

kus erős fájdalmak hátterében

gyakran az adott területhez tarto-

zó, azon keresztülfutó akupunk-

túrás csatorna energiaáramlási za-

vara áll. Ez azt jelenti, hogy az

egyes akupunktúrás csatornák,

vezetékek mentén kiala-

kulhatnak energiapan-

gásos területek, ahol a

megrekedt energia/csi

fájdalom képében jelent-

kezik. Ez az energiahiá-

nyos vagy energiabősé-

ges pangásos fájdalom

az akupunktúrás csator-

nák mentén bárhol je-

lentkezhet, de vannak

ún. „kiemelt” területek,

ahol nagyobb valószínű-

séggel fog fájni. Ezeket a

kiemelt területeket az

akupunktúrakönyvek részlete-

sen leírják.

Kisugárzik a fájdalom

A fogfájdalmak ún. kisugárzása régóta ismert,

és a beteg fogak esetében sajnos gyakran átél-

hető „élmény”. Az 1. ábra a fog-

fájdalmak leggyakoribb kisugár-

zási területeit mutatja. Ha való-

ban beteg, gyulladt, szuvas a fog,

a diagnosztikának ez a része jól

működik. A probléma akkor je-

lentkezik, ha a fájdalmak jellegé-

ből és a kisugárzási zónákból

következtetve az adott helyen

nem találunk problémás fogat.

Ezeknek a tüneteknek a hátteré-

ben az akupunktúrás csatorna-

pe, a lábfej külső oldala, talp, az alsó lábszár

és a comb belső része, a kismedence, szegy-

csont és a kulcscsont közötti ízület; 2. ábra.

A funkciós körhöz tartozó kiemelt terü-

letek:

Szerv: vese-hólyag, férfi-női nemi szervek.

Csigolyaszegmentum: ágyéki 2.3., farok

4.5., keresztcsont.

Fő végtagterületek: láb, térd hátsó része,

csípő.

Tünetek

Fájdalmak, gyulladások, izomműködési zava-

rok, bénulások a csatornák lefutása mentén,

homloktáji fejfájás, merev és fájdalmas tarkó, fé-

loldali bénulás, fájdalom és mozgászavar a térd-

hajlatban, erőtlen alsó végtagok, lumbágó.

MÁJ-EPE csatorna

Fog és fogágy: a szemfogak.

Területek: halánték, tarkó, szemüreg, mellkas

oldala, keresztcsont, csípőízület, az alsó végtag

külső oldala, lábhát, az alsó végtag belső felszí-

ne, combhajlat; 3. ábra.

Kiemelt területek 

Szerv: máj, epevezeték, epehólyag.

Csigolyaszegmentum: háti 8., 9., 10.

Fő végtagterületek: láb, térd, csípő.

Tünetek

Fájdalom, gyulladás a csatornák mentén, fé-

loldali fejfájás, állkapocsfájdalom, mellkasfájda-

rendszer által közvetített energiaáramlási blok-

kokat kell keresnünk. 

Nézzük részletesebben az egyes belső szer-

vek, szervrendszerek – akupunktúrás csator-

nák által közvetített – jelzéseinek főbb kisugár-

zási területeit, külön kiemelve a fogakat, fog-

csoportokat.

VESE-HÚGYHÓLYAG

csatorna

Fog és fogágy: a felső és az alsó metszőfogak.

Területek: belső szemzug, koponyatető, nyak-

szirt, gerinc két oldala, gerincizmok, fartáj,

comb és az alsó lábszár hátulsó oldalának köze-Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai
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1. ábra: A fogfájdalmak leg-
gyakoribb kisugárzási területei

2. ábra



Fő végtagterületek: váll, könyök, kar, alkar-

kéz külső oldal; 5. ábra.

Tünetek

Fájdalmak, gyulladások, izomfolyamatok a

csatornák lefutása mentén, mellkas duzzadás-

szorítás, váll-hát-fej fájdalom, fájdalom a kulc-

scsont feletti árokban, alsó-felső fogsor fájdal-

ma, felső végtag oldalsó izmainak fájdalma, kö-

nyökfájdalom, fejfájás.

LÉP (hasnyálmirigy)-

GYOMOR csatorna

Fog és fogágy: felső őrlők, alsó kisőrlők.

Területek: állkapocsszeglet, fül előtti terület,

halánték felső része, homlokszeglet, járom-

csont alsó széle, fejbiccentő izom, az alsó vég-

tag elülső felszíne, a 2. lábujj, a nagylábujj bel-

ső oldala, az alsó végtag belső felszíne, ágyék.

Kiemelt területek

Szerv: lép-(hasnyálmirigy), gyomor.

Csigolyaszegmentum: háti 11., 12., ágyéki 1.

Fő végtagterületek: térd elöl kétoldalt.

Tünetek

Duzzanat a fejen és a nyakon, arc-, állka-

pocsfájdalom, arcduzzanat, arcizmok görcsei,

elferdült száj, szájzár, nehezített rágás, rágó-

ízület-gyulladás, alsó végtagi keringési zava-

rok, izomgyengeség, idegbántalmak, mozgási

nehézség, illetve fájdalom a lábszár elülső kül-

ső részén, a lábfejen, „kötőszöveti gyengeség”. 

SZÍV-VÉKONYBÉL csatorna

Fog és fogágy: a felső és az alsó bölcsesség-

fogak.

Területek: a hónaljgödör közepe, a kar belső-

hátsó oldala, a csukló, az 5. ujj, a kéz, az alkar ol-

dalsó oldala, a lapocka, az állkapocsszeglet előtti

terület, a járomcsont íve, a szemüreg külső széle.

Kiemelt területek

Szerv: szív, patkóbél, vékonybél.

Csigolyaszegmentum: nyaki 8., háti 5., 6., 7.,

farok 1., 2., 3.

lom, csípőízületi megbetegedések, térd-comb

fájdalom.

TÜDŐ-VASTAGBÉL csatorna

Fog és fogágy: felső kisőrlők, alsó őrlők.

Területek: a felső végtag belső-elülső felszíne,

a csukló hüvelykujji része, a tenyér izmai, a hü-

velykujj, a mutatóujj, az alkar háti oldala, a kö-

nyökhajlat és a felkar külső széle, a váll, a kulc-

scsont feletti árok közepe, az állkapocs; 4. ábra.

Kiemelt területek

Szerv: tüdő, vastagbél, vakbél.

Csigolyaszegmentum: nyaki 5., 6., 7., háti 2.,

3., 4., ágyéki 4., 5.

Végtagterületek: váll-könyök, a kéz-alkar ol-

dala.

Tünetek

Felső végtag fájdalma, fájdalmak, gyulladá-

sok, érzészavarok, bénulások a csatornák men-

tén, alsó hát-, nyak-, váll-, kar- (a kar oldalsó ré-

sze) fájdalom, herébe sugárzó fájdalom, fejfájás,

az állkapocs alatti tájék és a nyak fájdalmas duz-

zanata, nyakferdülés.

Visszatérve az ifjú hölgy

páciensre, végeredmény-

ben a krónikus vastag-

bél-funkciózavar ered-

ményezte a könyökizü-

let fájdalmát, valamint

az erős alsó és felső áll-

csonti fájdalmakat, a ki-

sőrlők és a nagyőrlőfogak

területén, és ez vezetett a fog-

vesztésekhez.

● Dr. Csiszár Róbert

Dr. Csiszár Róbert fogszakorvos, a komple-

menter/biológiai fogorvoslás honoris causa ta-

nára, vizsgáztatója. A kérdések feltehetők le-

vélben a szerkesztőség címén, és az interneten a

www.biodent.hu / Tanácsadás rovatban.
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almak IV.

Amalgámterhelés – higanykivezetés

1 napos továbbképző tanfolyamok in-

dulnak természetgyógyászok részére.

Tanfolyamvezető: dr. Csiszár Róbert

Jelentkezés, levélcím: Med-System,

1072 Bp., Csányi u. 3.

Tel.: 06-30-209-8912

3. ábra

4. ábra

5. ábra


