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Mámsa dhátu a funkce

Třetí tkáň v pořadí, z rakta dhátu

Funkce: 

• Lepana krytí a ochrana kostí a orgánů [Su. Sa. Sutra Sthana 15/5]

• Pohyb a odolávání gravitaci

• Tvorba tepla

• Pohyb tělních tekutin

• Dává sílu, ambice, odvahu, tvoří osobnost

a tělesný vzhled



Pišita, Kravja, Amiša, Tarasa

Prvky: voda, země a oheň
Kvality: sthúla, sthira, guru, khara, kathina, šlakšna

Je 500 svalů v mužském a 520 svalů v ženském těle. Tyto svaly kryjí a dávají
sílu strukturám tvořenými cévami, vazy, kostmi a klouby. [Su.Sa. Sharira Sthana 5/37-39]

40% váhy těla, u mužů 35 – 45% a u žen 25- 35%

Souvisí s múladhára čakrou, její hlavní funkce je kontrakce svalů



Typy svalů, musculus, myocyt

Hladká svalovina 
- nejmenší, vřetenovitá buňka, pomalá, neúnavná, vůli neovládaná

Příčně pruhovaná svalovina
- dlouhá mnohojaderná svalová vlákna, rychlá, unavitelná, vůli ovládaná
- bílá a červená vlákna 

Srdeční svalovina
- podobná kosternímu svalu, vytváří síť, neúnavná, vlastní převodní 

systém



Kosterní sval



Typy svalové kontrakce a dělení svalů

Kontrakce

Izotonická Izometrická

Podle funkce
• Ohybače, natahovače, odtahovače, přitahovače,

svěrače, rozšiřovače, zvedače, stahovače

• Agonisté, antagonisté, synergisté, neutralizační,
stabilizační



Vedlejší produkty

Nižší vedlejší produkty

Khamala nosní krusta, strupy, 
ušní maz, mazová sekrece, smegma
- je výšená tvorba při slabém mámsa dhátu agni

Vyšší vedlejší produkty

Tváča - kůže má 7 vrstev, třetí vrstva

Vása - podkožní tuk



Mámsa sara lakšana

• Dobře vyvinuté tváře, čelisti, šíje, krk, hrudník, ramena

• Dobré osvalení, pevné dobře tvarované svaly, pevný stisk

• Síla, vytrvalost, odvaha, sebedůvěra, odhodlání, láskyplnost, 

dlouhověkost



Mámsa-vrddhi

• Zvětšení obvodu a tloušťky podkoží tváře, boků, stehen, paží, penisu, rty, jazyk 

• Těžké tělo

• Svalová hypertrofie, 

• Svalová měkkost

• Lokalizovaný nárust v kůži nebo v tkáních: fibromy, myomy, polypy,…



Mamsa-kšaja

• Zmenšení obvodu a tloušťky podkoží tváře, boků, stehen, paží, penisu, rty, jazyk 

• Svalová hypotrofie až atrofie, ztráta svalové síly, únava

• Škubavá bolest svalů, tiky

• Volnější klouby náchylné k vymknutí

• Touha po mase



Mámsa-dušti



Mámsa, poruchy jiných orgánech/strukturách

• Ztráta tonusu v cévách hemoroidy křečové žíly, otoky

• Kožní problémy, vředy, záněty 

• Abscesy, žloutenka

• Poruchy s močením, poruchy s libidem

• Nedostatek odvahy, odhodlání, ambicí, vášně

• Nadbytek mamsa nedostatek madždžá poruchy s NS/pamětí…



Příčiny

• Spaní přes den, nedostatek odpočinku a spánku v noci

• Nevhodné jídlo, nadbytek nebo nedostatek kapha provokujících jídel

• Nadměrné nebo nedostatečné cvičení

• Stres, poruchy jater

Vliv chutí na mamsa dhátu
Sladká zvyšuje tvorbu mamsa
Slaná ochablost
Kyselá záněty
Ostrá zadrhávání
Hořká vstřebává vlhkost, snižuje elasticitu



Léčba

• Odstranit příčiny

• Paňčakarma, viréčana, basti 

• Užívaní alkalizujících přípravků

• Půst

• Chirurgie šástra

• Agni karma



Máte nějaké otázky?

?
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