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Impotencia meghatározása

Az impotencia alatt  olyan kóros 
állapot értendő, amikor a ffi 
erekcióra képtelen, vagy nem 
tudja erekcióját  fenntartani a 
nemi aktus folyamán. 



Impotencia leggyakoribb oka

Az erektilis 
funkció sérülése 
többnyire 
funkcionális
eredetű, éppen 
ezért megfelelő 
kezeléssel 
rendezhető



Impotencia és a HKO irodalom

A kinai irodalom 
először a „Szu -
Wen” és „Ling 
Shu”- ban tesz 
említést az 
impotenciáról.



Impotencia leggyakoribb oka 
HKO szempontból

 A HKO szerint az impotencia leggyakoribb 
oka az Élet kapu tüzének gyengülése (Vese 
Yang Hiány) miatt következik be 

„7-8 ember impotenciája a 10-ből, az Élet 
kapu tüzének gyengüléséből fakad” 



阳痿 szószerinti fordítása

A kinai impotenciát jelentő szó (阳
痿) szószerinti fordítása –

atrofiát,

Yang sorvadást jelent 



Impotencia okai

Vese Yang Hiány

Vese Yin hiány 

 Szív és Lép károsodás 

Qi és Xue hiány 

Nedvesség-Forróság



Életkapu tüzének 
gyengesége

(Vese Yang hiány)



Etiológia, pathogenesis 

A nemi funkciók irányítója a Vesék. 

Mi okozhat Vese Yang gyengülést?

veleszületett állapot

idős kór
- hosszú betegség

- túlzott sex aktivitás

szorongás, félelem



Vese Yang hiány tünetei:

Szexualitással 
kapcsolatos :

 Hiányzik, vagy gyengül 
az erektilis fumkció, 

 korai magömlés

 sex. érdeklődés 
csökken,

 Alacsony spermaszám

Egyéb tünet:
sápadtság, 
hidegrázás, 
végtagok hidegek,
derékban fájdalom, 
térdek gyengék, 
szédülés, fázékonyság
homályos látás, 
fáradtság, kimerültség,
fülzúgás, 
félelmek, depresszió,
Vizelet világos



Nyelv, Pulzus 
Vese Yang hiánynál

 Nyelv: halvány, világos, 
nedves, vékony fehér 
lepedékkel 

 Pulzus: mély (chen), 
lassú (chi ”cső”) üres 
(xu), fonalszerű



Elemzés

 A Vese Yang gyengülés =erektilis funkció 
gyengülés, impotenca. 

 Ha a Yang hiányzik a szervezet nem tud 
fölmelegedni, sápadt, rázza a hideg, a 
végtagjai hűvösek. 

 Ha a Vese Yang  gyengül a csontok, fülek, 
agyvelő  táplálása, nedvesítése, mely a 
Vesével kapcsolatos csökken, derékfájás, térd 
gyengeség, szédülés, fülzúgás lép föl . 



Elemzés folytatás

 Az emocionalis jelenségek közül a Vesével a 
félelem kapcsolatos, éppen ezért a Vese 
Yang gyengeség esetén gyakori a félelem 
érzet. 

 A gyakori világos vizelet, a világos, fehér 
lepedékes nyelv, a mély, gyenge, vékony 
pulzus szintén Vese Yang gyengeségre utal



Kezelési elv

Vese Yang erősítés. 

Eredeti Qi pótlása



Kezelési variációk

 Hh.23, Kor.4, Bef.4, Kor.3, M.5. 

 Hh.23, Kor.4, Bef.4, V.3. 

 Hh.23, Kor.4, Bef.4, L.6. 

 Hh.23, Kor.4, Bef.4, Hh.31, V.12, L.6. 

 Kor. 4, Bef.4, L.6, M.5

 Véb 3 – Hh 62 

Módszer: Töltés, moxa.



Magyarázat: 

 Hh23, V3 – a Vese Yangot tölti
 Kor 4- az Élet kapu tüzét erősíti, moxálása is 

ajánlatos
 Bef 4- moxálással a Vese Yangot tölti, valamint 

az Eredeti Qi-t pótolja
 Bef 6- moxával a Vese Yangot erősíti
 V7- speciális Vese Yang töltő.
 Hh52 - a vesét tölti psyches vonatkozásban , 

mivel az akaraterőt erősíti
 Extra pont- is szóba jön a Hh52-től fél cunnal 

laterál a Vese Yangot erősiti és melegíti a Jinget.



2. Vese Yin Hiány

Yin gyengülés lent, fönt Tűz fellángolás



Etiologia, pathogenesis

 Elhúzódó betegség 

 fizikai és szellemi túlterhelés 

 túlzott sexuális aktivitás 

 elhúzódó lázas állapot károsítja a Vese Yint a 
nemi szerv nedvesítése, Yin táplálása kárt 
szenved, impotencia lép föl.

 A Yin hiány miatt belső Forróság keletkezik 
mely fölfelé száll, így megjelenik néhány, a 
Tűz aktivációjára utaló tünet



Tünetek

Szexualitással 
kapcsolatos:

 Erectio gyengülés vagy 
hiány,

 Ejaculatio praecox.

Egyéb tünet:

 nyugtalan alvás, sok 
álommal, 

 száraz száj és nyelv, 

 a nap második felében a test 
hő magasabb, 

 orcák pirosak, a mellkasban, 
tenyéren, talpakon forróság 
érzet



Nyelv, Pulzus

 Nyelv: vékony, piros kis 
lepedékkel, ernyedt 

 Pulzus: gyenge, 
szapora.



Elemzés

 A Vese Yin hiánynál a nemi szerv nem kap megfelelő 
nedvességet, mely impotenciához vezet . 

 Ha a Vese Yin Hiányos a Szív Tűz aktivizálódik, hisz a 
Vese vize nem emelkedik föl és nem tudja „eloltani” a Szív 
Tüzét 

 A Szív Tüze fölfelé tőr, nem ereszkedik le a Veséhez, 
diszharmónia lép föl a Szív és a Vese között, megjelennek 
a Szív aktivációnak bizonyos tünetei: nyugtalan alvás, sok 
álommal, száraz száj és nyelv, a nap második felében 
melegebb hő, piros orca, forróság érzet a mellkasban, 
tenyereken és talpakon. 



Elemzés

 Yin jelenti a megtartást, megőrzést, Yin 
hiánynál nem tudja megtartani a „magját”, a 
túlsúlyba kerülő Yang „kihajtja” (ejaculatio 
praecox).

Stressz rontja

 A vörös nyelv kis bevonattal, gyenge szapora 
pulzus –Yin hiány okozta, Yang aktiváció  
jele.



Kezelési elv

Yin töltése, a Tűz csendesítése



Kezelési variációk:

 V.12, Bef.6, V.7, Hh.23, L.6, V.2. 

 Bef 4, V3, V6, V10, V9, L6, Bef7, Tü7, V6

 Sz6, Gy36, Gy29, Bef4, Kor4, Hh23, Hh52, 
Hh44

 Módszer: Tőltés.

Üres Tűz esetén:  levezetés: V2, Sz8



Magyarázat:

 Bef 4 moxa nélkül tölti a Vese  Yint és Jinget (moxával a Vese 
Yangot)

 V3 a Vesét tölti
 V6 a Vese Yint tölti, javítja a torok nedvességét, különösen a 

torok, száj éjjeli szárazságánál
 Vese 10 tölti a Vese Yint
 Vese 9 tölti a a Vese Yint, különösen javalt az emotionális 

feszültségnél, mely a Vese károsodással kapcsolatos.
 L6 a Vese és Máj Yint tölti , a Shent nyugtatja.
 Bef 7 a Yint táplálja.
 Tü7 és V6 együttesen nyitják a Ren Mai különleges cs-t és 

táplálják a Vese Yint.



3. Szív és Lép károsodás

Qi és Xue hiány



Etiológia és patogenesis

Elúzódó betegség, 
kr. vérzés, 
nagy fizikai és szellemi megterhelés után 

károsul a Szív vére, 
gyengül a Lép Qi, 
általános Qi és Xue Hiány alakul ki. 

A Qi felelős a melegítésért, minden életfontosságú folyamat 
mozgatója a szervezetben, 

a Xue biztosítja táplálását és nedvesítését. 

Ha Hiányos a Qi és Xue a nemi funkció gyengül fellép az 
impotencia.



Tünetei:

Szexualitással 
kapcsolatos:

 Gyengül vagy kiesik az 
erectio

Egyéb tünet:

 gyengeség, 
fáradékonyság, 
megviselt küllem, 
Tachycardia, 
feledékenység, 
alvászavar, nyugtalan 
alvás sok álommal., 
étvágy csökken



Nyelv, Pulzus

Nyelv: világos, vékony 
fehér lepedékkel,  

Pulzus: gyenge, üres 



Elemzés

 Mivel sérül a Szív és a Lép, így a Qi és a Xue hiányos, gyengül 
a nemi funkció, impotencia jelentkezik. 

 Ha a Lép és Szív Hiányos a Xue nem táplálja a Szívet  a Shen 
nyugtalanná válik, tachycardia, feledékenység, alvászavar, 
nyugtalan alvás sok álommal lép föl.

 A Lép Qi Hiánynál csökken az átalakítás, szállítás ezért 
csökken az étvágy . 

 A Lép felelős az izmokért, ezért ha a Lép Hiányos 
fáradékonyság jelentkezik. 

 Meggyötört küllem, világos nyelv vékony fehér lepedékkel, a 
vékony gyenge pulzus a Qi és Xue Hiány jelei. 



Kezelési elv:

Erősíteni kell a Szivet és a Lépet.



Kezelési variációk.

 Máj és a Lép tőltése

 Hh 15, Hh 20, Bef 6, Bef 2, L 6 

 Bef.4, L.6, M.5, Sz.7. 

Módszer: Tűkezeléssel töltés. 



4. Nedves - Forróság lefelé 
haladása

(vagy Nedves Forróság túláradása)



Etiológia, patogenezis 1

 Alkoholizálás, 

 Zsíros, húsos, édes étel túlzott fogyasztása 
ronthatja a Lép funkciót ami rontja az 
átalakítást , szállítását a tápláléknak és 
folyadéknak. 

 A Nedvesség belül felgyülemlik, idővel —
Forróságot eredményez. 

 Nedves Forróság lefelé áramlik és erectilis 
dysfunctiót eredményez.



Etiológia, patogenezis 2

 A kínai medicinában a nemi szervet „inak 
összességének” nevezik. 

 Su Wen azt mondja: «Ha felgyülemlik a 
Nedvesség –Forróság a nagyobb inak 
ellágyulnak és rövidülnek, a kis inak 
ellazulnak és megnyúlnak». 

 A Su Wen-ben az Impotenciáról azt írják 
«elgyengült inak összessége“» , «ín 
atrophia»



Tünetek

Szexualitással 
kapcsolatos:

 Erectio gyenge, vagy 
hiányzik, 

Egyéb tünet:
 szomjazik, ugyanakkor 

kevés folyadékot 
fogyaszt, kis porciókat 
vizel, a vizelet forró és 
sárga színű, alsó 
végtagokban 
gyengeség és 
nehézségérzetet, 
keserű szájíz, Súlyos 
esetben a bőr és 
sclerák sárga színüek



Nyelv, Pulzus

 Nyelv: sárga, ragadós 
lepedék

 Pulzus puha, szapora.



Elemzés

 A Nedves Forróság lefelé folyik és a nemi szervekben gyűlik 
össze impotenciát okozva 

 A Forróság sérti a test Folyadékait ezért szomjas, de mivel 
nedvesség jelen van csak kis adag folyadékot fogyaszt.

 A Nedves Forróság érinti a Húgyhólyagot is ezért kis adagokat 
vizel, a vizelet sárga színű. 

 A Nedves Forróság lefelé irányul, ezért érzi alsó végtagjait 
gyengének, nehéznek 

 A Nedves Forróság az Eh és M-t is sérti, a Qi tárolás is kárt 
szenved. Az epe elhagyja a a cirkulációs helyét ezzel 
magyarázható a sclera és bőr sárgasága. 

 Sárga lepedék a nyelven , puha ,szapora pulzus a Nedvesség –
Forróság felgyülemlés jele.



Kezelési elv

Forróság hűtése, a Nedvesség oldása

A Lép szabályozásával a Nedvesség és 
meleg lecsapolása



Kezelési variációk

 Bef .4, Hh.31, Hh.32, Hh.33, Hh.34, L.9, M.1, V.2. 
 V.12, Bef.3, Bef.4, Hh.23, L.6.
 Bef.3, L.6, L.9, Gy.36. 

Módszer: Tűszúrással levezetés. 
Bef.4 tőltés

 Lép szabályozása a Nedvesség és meleg 
lecsapolása: Bef 3, L6, L9

 Gyomor Qi feltöltése, Lép megerősítése: Gy 36



Kínai javaslat az egészséges sex. 
aktivitás szaporaságára
 19 évesen- 3 naponta
 20 évesen - 4 naponta
 25 évesen - 5 naponta
 30 évesen - 6 naponta
 35 évesen – 7 naponta
 40 évesen – 8 naponta
 45 évesen – 9 naponta
 50 évesen – 10 naponta
 60 évesen – 12 naponta
 70 év felett – 14 napont



Mit jelent a túlzott sex. 
aktivitás?

 Alkat függő

 Adott egyén Vese Jing erősségétől függ

 A túlzás tünetei: fáradékonyság, homályos 
látás, szédülés, derékfájás, térd gyengeség, 
szaporább vizelés



Sex aktivitást befolyásolják

 az évszakok: télen és ősszel csökken, nyáron 
és tavasszal fokozottabb

 Kór

 Eü állapot

 Sex.vágy fokozható:Hh23, Kor 4 töltéssel 
(Vese Yang, Életkapu tüzének töltésével)

 Fokozott sex vágy csökkenthető: Vese Yin 
töltéssel:V3, V6, L6



Régi forrásokból gyűjtött receptek
impotencia kezelésére:

 V.10, M.8, Hh32, Hh23, Kor 4

 V.14, M.4 

 Pálos : Bef4, Hh 23, Hh52, Gy36, L6, V3




