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Asthi dhátu a funkce

Pátá tkáň v pořadí, vzniká z méda dhátu
Asthi = kost, nebo „něco“, co zůstane a nedá se lehce zničit

Funkce: dharana - vytvářet tvar těla

- dává stabilitu a tvoří kostru



Déhadharakam, Sara, Médastéja

Další funkce:
• Mechanická: ochrana, pohyb, sluch

• Syntetická: krevní elementy

• Metabolické: minerální hospodářství, osteokalcin

Prvky: země, vzduch, voda

Vlastnosti: těžká (guru), drsná (khara), tvrdá (kathina), 

hustá (sthúla), stálá (sthira)



Kost

• Mineralizovaná pojivová tkáň s vysokou hustotou

• Osifikace z chrupavky nebo vaziva

• Osteoblasty, osteocyty, osteoklasty 

• Růst do délky a šířky

• Hustá (kompaktní, kortikální) a houbovitá (trámčitá) kost



Kost

• Kosti tubulární, ploché, zahnuté, chrupavky, zuby [Su .Sa Sharira Sthana 5/20]

dlouhé, krátké, ploché

Hormony ovlivňující metabolismus kostí:

vitamín D, K2, kalcitonin, parathormon, estrogeny 

a testosteron, růstový hormon, tyroxin a trijódtyronin,       

mineralokortikoidy a glukokortikoidy



Vedlejší produkty a sára 

Upa dhátu:
• Danta - zuby

Dhátu mala:
• Kéša - vlasy
• Nakha - Nehty

Asthi sára lakšana

• Silné pevné tělo, dobré kosti, vystouplé klouby, kvalitní vlasy a pevné nehty

• Člověk je zapálený, aktivní a vytrvalý, taky dlouhověkost

[Cha.Sa. Vimana Sthana 8/107]

https://www.carakasamhitaonline.com/index.php?title=Vimana_Sthana


Asthi vrddhi

• Osteofyty - nárůstky na kloubech

• Kostní nádory: osteomy, sarkomy

• Lordóza, kyfóza, skolióza

• Srůsty kostí

• Nadměrné ochlupení



Asthi kšaja

• Padání vlasů 

• Suché křehké pokroucené nehty

• Osteoartritida

• Bolesti kloubů

• Patologické zlomeniny

• Osteoporóza, rachitida

• Skolióza a špatné postavení páteře



Asthi dušti



Příčiny

• Vátu provokující strava

• Nedostatek minerálů a vit D

• Excesivní cvičení, nadměrný třes/vibrace

• Věk, menopauza

• Onemocnění štítné žlázy nebo příštítných tělísek



Léčba

• Omezit příčiny

• Pančakarma

• Basti s hořkou medicínou, ghee, mléko

• Léčba zlomenin, artróza



Máte nějaké otázky?

?
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