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Covid infectio következtésben 
kialakult szaglás-és ízérzészavar 
kezelése akupunktúrával

A s z a g l á s - é s í z é r z é s a z 
életminőség szempontjából kiemelt 
fontossággal bír. Korábban is 
v í r u s i n f e k c i ó k u t á n r i t k á n 
szagláscsökkenést jeleztek a 
betegek, de a koronavírus alfa és
delta mutáns megjelenésével a n. 

olfactorius érintettsége nagymértékben megnőtt, mivel az ACE 
–2 receptorok előfordulása az orrüreg nyálkahártyáján és a 
szaglóideg végződésében nagy számban fordul elő.

A kezelést egy esetbemutatáson keresztül szeretném 
felvázolni. 52 éves férfi betegről van szó, aki 2020 októberében 
esett át a Sars COV-2 infekción. Teljes anosmia alakult ki. 
Rendelőnkben 2022. 01. 04-én jelentkezett először, akkor már 
pár alapízt érzett, mint a sósat, keserűt és édeset, de komplex 
ízlelés, szaglás nem alakult ki, kávé és parfüm illata nagyon 
zavarta. Koponya MR felvételén a jobb sinus maxillarisban 
nyálkapangást találtak, illetve a beteg elmondta, hogy 
reggelente már a szaglászavarát is megelőzően orrából felkelés 
után, több éve változó jellegű váladék ürül több-kevesebb 
gyakorisággal, bal orrlyuka jobban dugult. A páciensnek az 
anamnézis felvétel alapján az MR -el ellentétben bal oldalon 
mutatkozott nagyobb Qí pangás mind a fejében, mind egész 
testfelében.

Kezelésem során először ezt a nyálkapangást próbáltam 
megmozgatni. Ehhez a tűk térbeli alakzatban való elhelyezését 
használtam fel. A beteg mellkasán és hátán egy kör alakzatot



képeztem a bal oldali : E22, V 24, jobb oldali V25, Gy 15, Vab 
16, Véb 13, Du 11, bal oldali Hó 46 képzésével, a Qít jobbról 
M13 felől indítottam ,és a kivezetést bal oldalon az E16 -nál
végeztem el, ezáltal egy tölcsérnek megfelelő alakzat jött létre, 
ahol az energiát M13-nál vittem be, a kör alakzat a rezgést 
felerősítette, majd a megmozgatott és felerősített sodrás
E16-nál távozott. Ezt a kezelési metódust 2-3 alkalommal 
alkalmaztam. Követkető megjelenések során a beteg fejére és 
mellkasára rombuszt képeztem a Du23, kétoldali V27, RM18 
pontokkal, melyek erős stabilizáló -és erősítő hatást fejtettek ki 
ezen a területen, hátulról feltöltöttem a yangot a DU 16-al, és 
Qí-t az orrcsúcs hegyén vezettem ki. Következőkben 
felhasználtam még az epecsatorna erős mozgató, nyálkaürítő 
hatását is. A fejen jobb oldalon az E 15, 16, 18-as pontokat 
szúrtam, levezetésnek a jobb oldali E19-es pontot használtam, 
majd a test felé cikk-cakk alakban vittem tovább az epe Qí-t 
( bal oldali E31, jobb oldali E41 ) , ami által ugyancsak az 
epemozgása billiárdgolyószerűen felerősödött. Eközben 
kinyitottan a yue yin és shao yang csatorna nyitópontjait is.
Mind a három szúrástechnikánál alulról a lábfej felől vese, lép 
és máj pontokkal próbáltam tölteni a fejet yinnel.

A beteg a 3-4. kezelésre elmondta, hogy el kezdte érezni a 
virágok illatát, 8. kezelés körül beszámolt arról, hogy érzi a 
leves, rizs, krumpli, nyers zöldségek ízét, kávé íze kevésbé
zavarja, a parfümöket is jobban elviseli.


