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PŘEDMLUVA
V posledních několika letech měl každý jistě možnost seznámit se s termíny zdravý životní styl, pre-
vence, potřeba zvýšené konzumace ovoce a zeleniny, alternativní medicína aj. Pravdou je, že zdravý 
životní styl a racionální stravování mají velmi pozitivní vliv na lidské zdraví. I pro tento směr však 
platí určitá pravidla, která by měl mít každý na paměti. Troufnu si říci, že přední příčku v těchto 
zásadách zastává nezavrhování klasické, tzv. západní medicíny, která je základním pilířem v péči 
o nemocné, ale zároveň také významným „partnerem“ alternativních směrů. Společně pak klasická 
a alternativní medicína tvoří ucelený systém léčby, ze kterého pak má největší prospěch pacient. 
Terapeut, jenž zavrhuje klasické diagnostické a léčebné metody, se může stát rizikem pro sebe 
i nemocné, kteří se na něj s důvěrou obrátí, může dojít například k pozdní diagnostice závažného 
onemocnění a poškození pacienta, jenž může být nevratné. Vyspělá klasická medicína je a vždy 
zůstane neodmyslitelnou součástí rozvinutých společenství. Druhým důležitým mezníkem je přesun 
lidského myšlení od odpovědnosti lékaře za pacientovo zdraví k uvědomění si vlastní odpovědnosti 
za své zdraví a k preventivnímu jednání. 

Rady, které jsou zveřejněny v této knize, nenahrazují klasickou léčbu, nýbrž jsou vhodným 
pomocníkem jednak na cestě ke zmírnění klinických příznaků již vzniklého onemocnění, jednak 
při úpravě zdravotního stavu a prevenci před vznikem mnoha chorob. Dietetická opatření se mo-
hou jevit příliš striktními, je třeba však mít na paměti, že jsou opatřeními léčebnými. Každá léčba 
vyžaduje své, má samozřejmě svá pro i proti, klade určité nároky na pacienta samotného a žádá 
jeho disciplinovanost. Po zklidnění klinických příznaků a dodržování striktního jídelního režimu 
po určitou dobu lze jistě jídelníček opět vhodně obohatit.

Okénka tradiční čínské medicíny umožňují čtenáři seznámení s možnou příčinou onemoc-
nění, orientální medicína je však hloubková a komplexní, proto je stanovení přesné diagnózy
a návrh léčby třeba vždy konzultovat s odborným terapeutem. Individuální konzultace je základem 
úspěšného léčebného procesu, ze kterého pak pacient může profi tovat za předpokladu, že rady 
terapeuta budou nemocným vyslyšeny a důsledně dodržovány. Jak již bylo sděleno, diagnostika 
podle tradiční čínské medicíny vychází z mnoha diagnostických faktorů, mezi ty základní je možno 
zařadit diagnostiku jazyka, pohmat pulzu, bodovou diagnostiku podle energetických drah, orgánů, 
důležitou roli zde hrají i různé příčiny onemocnění, ale také pozorování těla, pohybů a mnoho dal-
ších. Zvláště u pacienta léčícího se s několika zdravotními problémy je pro zkušeného terapeuta 
se znalostmi všech souvislostí klasické i tradiční čínské medicíny diagnostický proces a návrh léčby 
„hodinářskou prací“. Odlišný přístup je třeba volit u diagnostiky a léčby dětí. Je třeba zdůraznit, 
že alternativních metod léčby existuje mnoho, ale ne každá z těchto metod je vhodná pro každého. 
V některých případech je ideální volit kombinaci léčebných postupů, někdy postačí jen dietetická 
a režimová opatření. Vždy záleží na momentálním zdravotním stavu a stupni postižení. Léčba 
alternativními metodami je sice zdlouhavější, zato je výjimečná absencí druhotných nežádoucích 
účinků na lidský organismus. Sílu přírody a racionální výživy je vhodné preferovat u chronických 
onemocnění, naopak akutní stavy patří do oblasti medicíny klasické. To však neznamená, že každé 
zvýšení teploty, nachlazení a jednorázová bolest hlavy by musely být zaznamenány ve zdravotní 
dokumentaci. Pro každou oblast jsou nastaveny určité limity, ale jen člověk sám může odhadnout 
překročení mezního prahu a učinit správné rozhodnutí. 

Předmluva
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Byliny zmiňované v jednotlivých kapitolách knihy jsou jen stručným výběrem ze široké škály rostlin 
s léčebným účinkem, jejich použití a výběr pro doplňkovou léčbu je čistě individuální záležitostí; 
u vážnějších onemocnění je však opět vhodné dbát na doporučení odborníka.  

Při řadě zdravotních potíží nám může pomoci další alternativa ke klasické léčbě, a sice léčba 
homeopatická, která je v textu taktéž obecně zmiňována. Za homeopatii je považován způsob 
léčení, který vychází ze zásady, že podobné se léčí podobným. Německý lékař Samuel Hahnemann 
vytvořil na přelomu 18. a 19. století princip, jenž je založen na názoru, že velmi malé dávky léčiva, 
které jsou obsaženy v homeopatických přípravcích, povzbuzují životní sílu organismu k činnosti, 
zatímco vyšší léčivé dávky životní sílu tlumí nebo dokonce ničí. Homeopatické přípravky jsou tedy 
velmi zředěná léčiva, která by za předpokladu podání v nezředěném stavu vyvolala shodné příznaky, 
jenž chceme právě zmírnit a léčit. Homeopatický lék může proto léčit pouze příznaky podobné 
těm, které je schopna jeho základní látka vyvolat. Homeopatická léčba je díky již zmiňovaným 
ředěním netoxická, tudíž s ní nejsou spojeny nežádoucí účinky a je proto vhodná i pro děti a chro-
nické pacienty. Lékař-homeopat je nucen pro správné nastavení léčebného schématu při předpisu 
určitého léku brát zřetel nejen na danou diagnózu pacienta, ale rovněž na mnoho dalších hledisek, 
charakteristických znaků a všech potíží člověka. Každé homeopatikum má širokou škálu působení 
u několika různých nemocí, proto je možné, že stejný lék bude nasazen u několika pacientů s od-
lišnými diagnózami. Obecně lze říci, že homeopatie povzbuzuje přirozenou reakci organismu vůči 
dané chorobě, jelikož je pacientovi předepsán lék, jehož základní substance je schopna i u zdravého 
jedince vyvolat tutéž reakci, a je proto léčbou reaktivní. Oproti tomu je klasická léčba chemická 
a opačně působící, tzn. že účinkuje proti konkrétním příznakům nemoci, jejím původcům a příčinám. 
Předpis homeopatického přípravku nezáleží jen na volbě základní léčebné látky, ale musí být správ-
ně nastaveno i optimální ředění a dávkování léku s ohledem na momentální i chronické zdravotní 
potíže pacienta, veškeré příznaky nemoci/í, jídelní návyky, životní styl, typ a konstituci člověka aj. 
Opět je proto vhodné, rozhodnete-li se pro léčbu homeopatiky, navštívit lékaře-homeopata, který 
individuálně vstupní data zanalyzuje a doporučí optimální terapii. 

První (odborná) část každého tématu je informativní a spíše studijní. Vždy hlouběji rozebírá 
problematiku daného onemocnění a snaží se o to, aby pacient na základě ucelených informací o ur-
čitém onemocnění lépe porozuměl chorobě nebo chorobám, se kterou/kterými se musí potýkat.

Pro vytvoření základních dat odborné části knihy bylo čerpáno z mnoha různých zdrojů a vědeckých 
prací (tuzemských i zahraničních). Kompletní seznam těchto zdrojů je velmi obsáhlý, na vyžádání 
jsou zdroje k nahlédnutí u autorky odborné části knihy.

Jonathan Swift kdysi řekl: „Nejlepšími lékaři jsou MUDr. Střídmý, MUDr. Klidný a MUDr. Radostný.“ 
Praktická část knihy a její uvedení do praxe vás jistě přesvědčí o tom, že autor citátu měl 

hlubokou pravdu.

Dobrou chu� a hodně štěstí přeje MUDr. Dagmar Vránová.  

Předmluva
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Provokační faktory atopické dermatitidy
� inhalační alergeny – roztoči, prach, pylové alergeny, zvířecí alergeny, plísně, peří,
� dráždivé faktory – hygienické, kosmetické, čistící, prací a mycí prostředky, dezinfekce 

na bázi chlóru, přímý kontakt s kovovými látkami (zejména s niklem), častý nebo déle 
trvající kontakt kůže s vodou, různé spreje, kouření (i pasivní), kontakt s určitými druhy 
zeleniny, se š�ávami z masa při přípravě pokrmů, činnosti spojené s výraznějším pocením 
a mechanickým drážděním kůže, oblečení ze syntetických materiálů, barvené, neprodyšné, 
vlněné, prostředí přetopené, prašné, zakouřené, 

� infekce a chronické záněty – viry, baktérie (zejména Staphylococcus aureus), kvasinky 
a jiné mikroorganismy,

� potraviny – nejvíce ořechy, ryby, sýry, sója a výrobky s jejím obsahem, mák, citrusové plody, 
jahody, čokoláda, aditiva obsažená v průmyslových výrobcích, ale i mnoho dalších,

� psychické faktory – nedostatek spánku a odpočinku, nadměrná psychická zátěž, chronický 
stres,

� hormonální faktory – těhotenství, menstruace,
� klimatické podmínky – podzimní a jarní období často zhoršuje projevy atopické der-

matitidy, dále pak smogová situace, chladné nebo horké klima.

Atopický ekzém znamená pro svého nositele řadu omezení spojených s nepříjemnými po-
city ze strany objektivního i subjektivního vnímání sebe sama a vedoucích ke zvýšené psychické 
zátěži. Výsledky určitých studií poukázaly na větší úzkostlivost a depresivní ladění u dospělých 
pacientů s atopickou dermatitidou ve srovnání se skupinami dospělých bez atopické derma-
titidy. Estetickou stránku věci nelze vyloučit, protože je pro každého z nás velmi důležitá. 
Ačkoliv léčba je dlouhodobá, většinou s opakovanými výsevy, není beznadějná. Komplexností 
a změnou životosprávy je možno dospět alespoň k částečné úlevě, kterou každý ekzematik 
jistě přivítá, ačkoliv atopická dispozice je jednou provždy geneticky dána. V mnoha případech 
se setkáváme právě s atopickým ekzémem, kontaktní a iritační dermatitidou, která je někdy 
od kontaktního ekzému těžce rozlišitelná. 

Samotný pojem atopie pochází z řeckého slova „atopos“, jehož význam lze přeložit jako 
zvláštní, neobvyklý, podivný. Atopie znamená druh alergické reakce na podkladě vrozené 
přecitlivělosti na různé vnější podněty. U atopického terénu se uplatňuje Imunoglobulin E 
s následným vyplavením určitých látek, zde zejména histaminu, který při reakcích alergického 
typu způsobuje například kopřivku, slizniční reakce aj. Prokázáno je ale i působení nealergických 
mechanismů na vzniku nemoci.

Atopický ekzém můžeme obecně charakterizovat jako přecitlivělost kůže na alergeny 
životního prostředí a spoustu dalších možných faktorů. 

Dříve bylo toto postižení dáváno do přímé souvislosti výhradně s alergickými reakcemi, kde 
alergie byla klinickým projevem atopie. Nové studie však poukazují na skutečnost, že až 20 % 
dětí s projevy atopického ekzému trpí kožním onemocněním neatopickým a nealergickým, 
v rodinné ani osobní anamnéze nejsou v těchto případech atopie přítomny. Tento jev lze vy-
světlit vědeckým prokázáním tzv. enzymatické abnormity vlivem změněného profi lu podílu 

Atopická dermatitida (atopický ekzém)
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ceramidů (ceramid – lipid nacházející se v buněčné membráně a v základní buněčné hmotě 
cytoplazmě). Ceramidy zajiš�ují hydratační funkci, soudržnost buněk pokožky a obnovu bu-
něčných membrán v procesech hojení. Také se účastní programovaného zániku buňky. Existuje 
tedy propojenost mezi hydratací, imunologickými procesy a keratinizací (rohovatění kůže 
– přirozený proces, během kterého se v povrchových vrstvách hromadí keratin poskytující 
kůži ochranu). Výsledkem nevyrovnanosti a poruch součinnosti těchto procesů je narušení 
bariérové funkce kůže. Tímto je kůže lehce náchylná k průniku mikroorganismů (zejména 
Staphylococcus aureus), alergenů, dráždidel a dalších látek. Také je snadněji zranitelná a má 
horší schopnost regenerace a hojení. Dochází k maximální citlivosti kůže a k narušení rovnováhy 
kožních imunologických procesů. Souhrnně pak tyto mechanismy spějí ke vzniku a rozvoji 
zánětu různé intenzity a kožní přecitlivělosti. Mikroskopickým zkoumáním atopické kůže bylo 
zjištěno, že i v momentálně ekzémem nepostižené kůži atopiků je stále částečný či zbytkový 
kožní zánět přítomen a i zhojená oblast má stále porušenou bariérovou funkci.

K narušení bariérové funkce může dojít na podkladě vrozeném (kožní onemocnění s poruchou 
rohovatění kůže, atopická dermatitida aj.) nebo získaném (pod vlivem faktorů zevního prostředí, 
působením škodlivých látek aj.). Kůže s porušenou bariérovou funkcí jeví známky nadměrné 
suchosti, k čemuž vede narušená vazebnost vody. Typicky se porucha kožní bariéry projevuje 
výraznější suchostí (zhoršením stávající suchosti) při snížené vlhkosti, v suchých a chladných kli-
matických podmínkách, které zapříčiní zhoršení základního kožního onemocnění. Dlouhodobě 
narušená funkčnost kožní bariéry vede k rozvoji nadměrné kožní citlivosti, zhoršuje reparační 
schopnost kožních vrstev a podněcuje rozvoj chronicity základního kožního onemocnění. 

Anatomie kůže

Epidermis (pokožka) – povrchová vrstva kůže, obsahuje melanin (pigment obsažený v kůži, 
vlasech, duhovce oka, vlivem ultrafi alového záření se v kůži zvyšuje), její tlouš�ka se liší podle 
místa na těle a podle věku. Povrch pokožky je krytý ochranným fi ltrem. Tento fi ltr je typem 
emulze olej-voda, která obsahuje řadu ochranných látek. 

Corium (škára) – obsahuje žlázy mazotukové a potní, cévy většího průsvitu i kličky kapilár, 
vlasy a chloupky s růstovými základy, nervová zakončení a nervové receptory pro vnímání 
tepla, chladu, hmatu, bolesti aj. 

Tela subcutanea (podkožní vazivo) – řídké pojivo vyplněné tukovými lalůčky. Má význam 
posunovací a spojovací složky mezi kůží a svalovými fasciemi (fascie – vazivový obal svalu). 
Je izolátorem tepla, chrání před mechanickým poškozením a má funkci metabolickou, tzn. je 
skladištěm živin a probíhá v něm metabolismus sacharidů a tuků. 
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Vlastní obrana kůže

Antioxidanty – látky zabraňující oxidaci, tlumící negativní reakce, jsou to vitamíny přijaté 
organismem vnější i vnitřní cestou. 

Detoxikační systém – je zprostředkován uvnitř buněk mitochondriemi (mitochondrie =
= organela zajiš�ující buněčné dýchání, čímž poskytuje buňce energii, a má další metabolické 
funkce). 

Reakce chemické – systém enzymatických reakcí (enzym – bílkovina urychlující průběh bio-
chemického děje a pomocný faktor pro odbourávání nežádoucích látek vnějšího prostředí). 

Sekrece – vylučování látek pro organismus potřebných, například tvorba a uvolňování keratinu 
(kožní bílkoviny) a melaninu (pigmentu obsaženého v kůži). 

Všechny tyto systémy kůži chrání, neutralizují činnost toxických látek, vylepšují dýchání buněk 
a buněčný metabolismus, nejsou však všemocné a může dojít k vyčerpání jejich ochranných 
možností. 

FAKTORY PODNĚCUJÍCÍ VZNIK ATOPICKÉ DERMATITIDY
� genetický faktor – je prokázáno, že atopický ekzém má dědičný podklad. Přes všechny 
snahy však nebylo dosud přesně určeno, o který typ dědičnosti se jedná, komplexní defi nování 
genových oblastí charakteristických pro typické projevy atopického ekzému by bylo velkým 
přínosem pro včasnou diagnostiku a léčbu atopického ekzému; 
� imunologická oblast – imunologický defekt je ovlivněn narušenou činností bílé krevní řady 
a zejména zvýšenou hladinou IgE (Imunoglobulin E – protilátka bílkovinné povahy), celkový 
imunologický profi l však může v některých případech vykazovat jen minimální odchylky od 
normálu, nebo může být nezměněn; 
�  faktory psychické – celková psychická rozladěnost má velký vliv na průběh 
nemoci, nezřídka větší psychická zátěž a stres předcházejí počátečnímu výsevu ekzematických 
ložisek, nebo zhoršují již rozvinutý atopický ekzém; 
� vegetativní dysbalance – vůlí neovlivnitelné příznaky, jako jsou návaly, bušení srdce, 
zvýšená potivost, samovolné rudnutí tváří nebo naopak bledost, nevolnost; 
� vasokonstrikční reaktivita – zejména chladem způsobené zúžení cév se sníženým 
krevním průtokem brání ztrátám tepla a způsobuje zblednutí, posléze svědění a suchost kůže 
s následným šupinatěním. 

KLINICKÉ PROJEVY
Projevy atopické dermatitidy jsou různorodé a jsou v mnoha směrech odlišné v různých stá-
diích onemocnění. U dětí je možný výskyt neostře ohraničených červeně zbarvených ploch 
většinou do šestého měsíce věku (nejčastěji okolo třetího měsíce). Za společného jmenovatele 
lze označit úporné svědění inkriminovaných oblastí, suchost kůže, snadnou dráždivost a vý-
skyt ekzému typicky v loketním, zápěstním a kolenním kloubním ohbí a v okrajových částech 

Faktory podněcující vznik...; Klinické projevy
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Vysoká hladina cholesterolu a tuků...

VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU A TUKŮ
A PORUCHY JEJICH KONCENTRACE

Přes veškeré poznatky současné medicíny a léčebné možnosti zůstávají stále srdečně-cévní one-
mocnění nejčastější příčinou úmrtí. Jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních 
onemocnění je porucha metabolismu tuků, která se u české populace vyskytuje velmi často. 
Tuky jsou zároveň pro člověka potřebné, spadají do základních živin s nejvydatnější energetickou 
náloží – 1 g tuku dodá organismu zhruba 40 kJ.Tuky se také účastní řady chemických procesů, 
proto jsou pro organismus nezbytné. U pacientů s diabetem normalizace tukového spektra 
výrazně snižuje riziko srdečně-cévních onemocnění, jejich komplikací a kardiovaskulární smrti. 
Řada studií potvrdila ochranný vliv omega-3 mastných kyselin na kardiovaskulární systém, záleží 
však na množství konzumované účinné látky potravou nebo formou potravinového doplňku. 
Bez příjmu tuků nelze žít, důležitá je však jejich umírněná konzumace a preference kvalitních 
tuků. Vhodnými tuky rozumíme tuky nenasycené, škodlivé pro srdečně-cévní systém jsou 
pak tuky nasycené. Nenasycené mastné kyseliny dokáží snížit LDL cholesterol, který se podílí 
na aterosklerotickém postižení srdečně-cévního systému, a tím přispívají k ochraně cév.

Poruchám tukového metabolismu včetně jejich negativního vlivu na kardiovaskulární systém, 
režimovým opatřením i farmakologické léčbě je dnes věnována maximální pozornost. Léč-
ba – farmakologická i nefarmakologická – pozitivně ovlivňuje výskyt počtu srdečně-cévních 
onemocnění a s nimi spojenou úmrtnost, což potvrdilo několik na sobě nezávislých odborných 
studií. Úspěšná léčba je v mnohém závislá na disciplinovanosti pacienta samého, avšak ten 
mnohokrát režimová opatření odmítá.  

Vysoká hladina cholesterolu, lipidů a poruchy jejich profi lu v krvi jsou základními zástupci 
řady dalších rizikových faktorů onemocnění srdce a cév. Dalším faktorem doplňujícím riziko-
vou skupinu je dnes stále rozšířené a populární kouření, o kterém bude pojednáno obšírněji. 
O ostatních článcích rizikového souboru bude zmínka níže. 

Tabák pochází ze sušených listů rostliny rodu Nicotiana, jehož nejčastěji kultivovaným 
druhem je Nicotiana tabacum. Počáteční obliba kouření tabáku historicky spadá do období 
civilizace Mayů v Mexiku. Obchodní využití v mezinárodním měřítku začalo nabývat na význa-
mu příchodem objevitelů Nového světa. Původní obyvatelé Ameriky tabák kouřili, šňupali, 
tabákové listy žvýkali i konzumovali. Tabák byl středem zájmu botaniků i lékařů, kteří se ho 
snažili využít k léčebným účelům. 16. století bylo poznamenáno rozmachem kouření tabáku 
v Evropě a tabák se stal neodmyslitelnou součástí společenských rituálů. Ke kouření bylo 
zapotřebí drahých dýmek, proto bylo zpočátku kouření výsadou bohatých. Výroba dýmek 
hliněných a dřevěných však napomohla rychlému přiblížení tabáku k prostému lidu. Kouření 
tabáku i tehdy vyvolalo negativní odezvy a za jeho užívání byly stanoveny různé sankce, ale 
i trest smrti. V 19. století obliba šňupání tabáku poklesla na úroveň nižších společenských 
vrstev, vyšší společenské kruhy začaly holdovat kouření doutníků a posléze cigaret. Ručně 
balené cigarety byly odsunuty do ústraní průmyslově balenými cigaretami, jejichž rozmach 
je datován do 2. poloviny 19. století. 
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Hodnoty tlaku krve (v mmHg) defi nující arteriální hypertenzi 
z pohledu různých typů měření

Typ měření Systolický tlak Diastolický tlak

Měření krevního tlaku v ordinaci � 140 � 90

– 24hodinové sledování � 130 � 80

– průměr měření v denní době � 135 � 85

– průměr měření v nočních hodinách � 120 � 70

Měření tlaku krve v domácím prostředí � 135 � 85

Podrobnější defi nice kategorií tlaku krve

Kategorie
Systolický tlak krve

(v mmHg)
Diastolický tlak krve

(v mmHg)

Optimální tlak krve < 120 < 80

Normální tlak krve 120 – 129 80 – 84

Vysoký normální tlak krve 130 – 139 85 – 89

Hypertenze 1. stupně – mírná 140 – 159 90 – 99

Hypertenze 2. stupně – středně závažná 160 – 179 100 – 109

Hypertenze 3. stupně – závažná � 180 � 110

Izolovaná systolická hypertenze � 140 < 90

Poznámka:  Při naměřených hodnotách krevního tlaku, kdy systolický tlak spadá do jiné kategorie než tlak diastolický 
nebo obráceně, klasifi kujeme arteriální hypertenzi u daného pacienta vždy vyšším stupněm.

Vysoký krevní tlak rozdělujeme podle příčin onemocnění na:
� primární hypertenzi (hypertenzní nemoc) charakterizovanou jako vysoký krevní tlak 

bez známé organické příčiny a přítomnosti jiných chorob, které by mohly být u pacienta 
za vysoký krevní tlak zodpovědné a

� sekundární hypertenzi vzniklou důsledkem nebo projevem jiného základního one-
mocnění. 

Zvláštní jednotkou, která se vyskytuje převážně u jedinců vyššího věku, ale nikoliv výhrad-
ně, je hypertenze nereagující na léčbu – rezistentní hypertenze. Rezistentní hypertenze 
je podmíněna přetrvávající hodnotou tlaku krve převyšující trvale mírně či výrazněji hrani-
ci 140/90 mmHg, ačkoliv byla pacientovi lékařem předepsána kombinace léčiv podle doporu-
čených standardů a pacient léčbu řádně dodržuje včetně doporučených režimových opatření. 
Výskyt rezistentní hypertenze je rovněž vyšší u pacientů obézních s významnou či zhoršující 
se obezitou. Vysoký tlak nereagující na léčbu neoddiskutovatelně zvyšuje riziko vzniku sr-
dečně-cévních komplikací, postižení mozkových a renálních cév. U pacienta s rezistentním 
vysokým krevním tlakem je vždy třeba pátrat po příčině jeho vzniku. Mezi možné příčiny 
rezistentní hypertenze lze zařadit nedisciplinovanost pacienta samotného z pohledu plného 
dodržování medikamentózní léčby a režimových opatření, nadměrný nikotinismus, abúzus 

Vysoký krevní tlak
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Recepty

ÚTERÝ

SNÍDANĚ

Kaše KUSKUS S CELOZRNNÝMI RÝŽOVÝMI VLOČKAMI 
A BURSKÝMI OŘÍŠKY 

Suroviny 1 hrnek celozrnného kuskusu, ½ hrnku celozrnných rýžových vloček, 2 lžíce 
burských oříšků v kvalitě BIO (bez soli), 4 hrnky pramenité vody, sůl

Postup Do hrnce dáme vodu, přidáme špetku soli, burské oříšky a přivedeme k varu. 
Vsypeme rýžové vločky. Vaříme na malém plameni pod pokličkou 30 minut. 
Přidáme kuskus a vaříme pod pokličkou ještě 10 minut. Kaši nalijeme na talíř, 
ozdobíme zeleninou (viz Zelenina) a důkladně žvýkáme. 

Zelenina DUŠENÉ ZELÍ SE SLUNEČNICOVÝM SEMÍNKEM 

Suroviny ¼ zelí, 2 lžíce slunečnicových semínek, pramenitá voda, 1 lžíce rýžového octa, sůl

Postup Zelí nakrájíme najemno. Do vyššího hrnce dáme trošku vody a vložíme zelí. 
Přidáme špetku soli a dusíme pod pokličkou asi 7 minut. Dochutíme rýžovým 
octem. Semínka propláchneme pod tekoucí vodou a prosušíme na horké pánvi. 
Smícháme se zelím. Podáváme ke kaši (viz Kaše). 

OBĚD

Polévka BÍLÁ KRÉMOVÁ SE STROUHANÝM CELEREM

Suroviny uvařený oves z předešlého dne, 0,5 l zeleninového vývaru, 1 hrnek najemno 
nastrouhaného celeru, 1 lžíce dýňového oleje, najemno nakrájená celerová na�, 
sůl, drcený kmín, umeocet

Postup Do zeleninového vývaru vložíme uvařený oves a přivedeme k varu. Vaříme 
na malém plameni pod pokličkou asi 15 minut. Přepasírujeme přes síto. 
Na pánvičce ohřejeme olej, vložíme nastrouhaný celer, přidáme špetku soli, 
kmínu a rychle orestujeme. Přidáme do polévky a tu znovu přivedeme k varu. 
Stáhneme plamen a polévku dochutíme umeoctem. Do hotové polévky dáme 
najemno nakrájenou celerovou na�. 

Obilovina CELOZRNNÉ ŠPALDOVÉ TĚSTOVINY

Suroviny 2 hrnky špaldových celozrnných těstovin, pramenitá voda, sůl, zelená na�ová 
cibulka

Postup Vodu se špetkou soli přivedeme k varu. Vsypeme těstoviny a vaříme asi 7 minut, 
podle druhu těstovin. Scedíme, propláchneme pod studenou vodou a promí-
cháme s jemně nakrájenou cibulovou natí. Podáváme teplé. 
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Ukázky jídel

kukuřičná polenta, tempeh s kvašeným zelím, dušená mrkev s brokolicí 
a sezamem, lisovaný salát z okurky a cibule, ředkvička

rýže s ovsem, fazole tří barev, salát z čínského zelí, mrkve a kukuřice, 
pickles kedlubna a cibule, zelenina na ozdobu

ý y
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Ukázky jídel

kroupová polévka se zeleninou a majoránkou

těstoviny z tvrdé pšenice semoliny, fritované tofu v těstíčku, 
„vlašák“ z čínského zelí, papriky a tofu salámku s tofunézou, 

zelenina na ozdobu, bílá ředkev daikon v umeoctě
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ONEMOCNĚNÍ VATEROVY PAPILY
Jak již bylo vysvětleno výše, Vaterova papila je ústím hlavního žlučovodu a vývodu slinivky 
břišní do tenkého střeva, konkrétně do jeho první části – dvanáctníku. 

Překážku ve volném proudění toku žluči způsobuje zúžení v oblasti Vaterovy papily. Příznaky 
někdy chybí, jindy si pacient stěžuje na tlakové až křečovité bolesti v pravém podžebří. 

Onemocnění Vaterovy papily nepatří mezi příliš rozšířená, jejich výskyt se nejčastěji objevuje 
jako následek opakujících se poranění při průchodu drobných konkrementů do tenkého střeva. 

Mezi nejzávažnější postižení řadíme nádory zhoubného nebo nezhoubného charakteru, 
jejichž výskyt stoupá s věkem. Nádorová onemocnění Vaterovy papily postihují stejně často 
ženy i muže. Významnými klinickými projevy jsou městnání žluči, infekční zánět žlučovodů, 
zánět slinivky břišní, změna ve frekvenci a soudržnosti stolice, méně častými jsou bolesti 
břicha, chudokrevnost a váhový úbytek. Prognosticky jsou velmi důležité včasnost diagnózy 
a typ vzniklého nádoru. 

KARCINOM ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST
Je zhoubným nádorovým onemocněním žlučníku postihujícím častěji ženy a vzniká za přítomnosti 
již vzniklých konkrementů ve žlučníku a žlučových cestách. Pacienti jsou většinou mnohaletí „žluč-
níkáři“. Riziko karcinomu žlučníku je poměrně nízké, vysoké procento nemocných je starší 60 let, 
nicméně nemoc může postihnout i osoby mladší. Na počátku tohoto chorobného procesu nebývá 
klinický obraz velmi příznačný a typický, což oddaluje možnost včasného rozpoznání onemocnění. 
Diagnóza bývá v mnoha případech stanovena až po průniku nemoci do jater, kdy je již znatelné 
zežloutnutí kůže a sliznic. S postupujícím stadiem nemoci přibývají i jiné celkové příznaky, které 
zhoršují průběh nemoci. Pro pozdní stádium svědčí trvalá bolest v pravém podžebří, žloutenka, 
hubnutí, chudokrevnost a celková sešlost spojená s maximální slabostí, vyčerpaností a většinou 
s upoutáním nemocného na lůžko. Předpově� vývoje choroby, jejího průběhu a výsledného stavu 
je ve většině případů špatná pro přítomná druhotná nádorová ložiska zhoubného charakteru. 

Vznik zhoubného karcinomu může jako důsledek již proběhlých chorobných procesů 
postihnout i žlučové vývody. 

LÉČBA
Přímo souvisí s dietní disciplinovaností a změnou stravovacích návyků. Je dobré si uvědomit, 
že neustálé dráždění žlučníku problematickými jídly při již vzniklých potížích není nejlepší 
variantou, naopak se zvyšuje pravděpodobnost zhoršování stavu a vzniku závažných postižení 
včetně potencionálního nádorového bujení. Při akutních kolikách jsou první volbou farmaka 
uvolňující křečovité stažení žlučových cest a tlumící bolest, u zánětlivých procesů pak léčba 
antibiotiky. U malého počtu nemocných lze využít tzv. rozpouštění konkrementů. Léčba je 
podmíněna přítomností malých kamenů do 1 cm, funkčním žlučníkem a volnou kapacitou 
žlučníku. Tato varianta léčby je dlouhodobá (rozmezí 6 měsíců až 2 roky). Chirurgické řešení 
je určeno ošetřujícím lékařem a je stanoveno na základě souhrnu proběhlých vyšetření a po-
souzení celkového klinického stavu pacienta. 

Chronický zánět...; Cholangitida...; Dyskineze...
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Artróza, artritida

DEGENERATIVNÍ NEMOCI KLOUBŮ
Zkrácený název postižení spadajícího do této skupiny onemocnění je artróza, lépe vystihujícím 
pojmem je však osteoartróza. 

Osteoartróza je degenerativní onemocnění kloubů, při kterém postupně dochází k zániku 
kloubní chrupavky, jež tvoří plochy dotyku mezi kloubními kostmi. Metabolismus kloubní chru-
pavky je narušen, chrupavka se stává rozvlákněnou, ztrácí pružnost, dochází k jejímu úbytku 
a rozrušení, eventuálně až k jejímu úplnému oddělení. Kost na okrajích postiženého kloubu 
reaguje na tyto změny vytvořením kostěných nových vrstev, tzv. osteofytů. Tvorbou osteofytů 
organismus usiluje o rovnováhu postiženého kloubu, která je postižením chrupavky narušena. 
Procesu tvorby osteofytů předchází zúžení kloubní štěrbiny, ke kterému dochází úbytkem chru-
pavky. Druhotně může dojít i k postižení měkkých kloubních tkání, hlavně vazů, svalových úponů, 
šlach a jejich pouzder. Kombinací kloubních chorobných změn pak dochází ke zhrubnutí kloubní 
kresby, omezení hybnosti kloubu, ztuhlosti a bolesti. Nejčastěji bývají osteoartrózou postiženy 
klouby kyčelní a kolenní. Z kloubů horních končetin jsou často postiženy drobné klouby ruky, 
naopak u zápěstí, loktů a ramen se s osteoartrózou setkáváme v mnohem menší míře.

Faktory vzniku a vývoje tohoto degenerativního onemocnění kloubů nejsou dosud dosta-
tečně prozkoumány, podrobně jsou však známy okolnosti podpůrné. 
Dělíme je do těchto skupin:
Stárnutí – sklon k artrotickému postižení kloubů se s přibývajícím věkem zvyšuje. 
Vrozené nebo získané kloubní změny – vrozené vývojové poruchy jamky a hlavice ky-
čelního kloubu, vychýlení osy končetin, nesprávný vývin páteře aj. Tyto vady jsou nazývány 
preartrotickým stavem, jelikož vznik osteoartrózy v dospělosti na jejich podkladě je velmi 
pravděpodobný. 
Traumatické změny – častý vývin degenerativního postižení po vymknutí, zlomeninách, poúrazo-
vých změnách kloubní osy, opakovanými drobnými traumaty, při nadměrné sportovní činnosti. 
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ALTERNATIVY KE KLASICKÉ LÉČBĚ
Pohled tradiční čínské medicíny na kloubní potíže vychází z existence životní energie, která 
neustále proudí podél energetických drah. V organismu je 12 řádných drah, které souvisí 
s hlavními tělesnými orgány. Pohyby proudění životní energie podněcují a současně i pomáhají 
udržet v optimálním chodu funkce jednotlivých tělesných orgánů a pomáhají harmonizovat 
jejich vzájemnou potřebnou součinnost. Tato životní energie je sílou, která organismus udržuje 
v chodu a dává podnět všem jeho funkcím. Je nazývána kořenem života, vitálním základem 
organismu. Nerovnováha energie orgánu se podílí na vzniku různých zdravotních potíží 
a projevů. Nevyváženost životní energie může být způsobena vnějšími i vnitřními příčinami 
nebo jejich současným působením. Vitální síla je závislá na mnoha faktorech – psychickém 
rozpoložení, výživě, fyzické aktivitě, tělesné konstituci apod. Důležitá je ve smyslu celkové 
harmonizace protipólní strana každé činnosti – po fyzické aktivitě by měla následovat relaxační 
fáze, při nedostatku spánku zkvalitnění spánkového režimu, po nadměrném hodování očista 
zažívacího traktu apod. Většina hlavních energetických drah prochází kloubními oblastmi, 
veškeré příznaky kloubních potíží tedy mohou poukazovat na nerovnovážný energetický stav 
vzdáleného orgánu dané dráhy. Jelikož jedním kloubem prochází více energetických drah, je 
vhodné svěřit se do péče odbornému terapeutovi, který provede komplexní diagnostiku, určí 
oslabení nebo přetížení určitých orgánů a stanoví příčinu obtíží a vhodnou léčbu. 

K energetickému vyrovnání můžeme využít akupunkturu, akupresuru, refl exní terapii, 
bylinnou léčbu, dietetická opatření. Celkovou léčbu je vhodné doplnit přípravky s obsahem 
glukosaminu sulfátu, chondroitinu sulfátu, MSM a nexrutinu. Komplex těchto látek napomáhá 
obnově kloubní chrupavky a vylepšení hybnosti kloubů. Nexrutin se získává z korkovníku 
amurského, má schopnost předcházet zánětu a mírnit bolest. Stejný účinek má i boswelia, 
která je součástí některých přípravků volně dostupných na trhu. Prokázán byl i příznivý vliv 
Spiruliny v léčbě revmatoidních artritid. Užívání Spiruliny napomáhá ústupu bolesti kloubů, 
zmírnění ranní ztuhlosti a zmenšování otoků. Lokálně lze na bolestivé klouby aplikovat širokou 
škálu gelů, krémů, mastí a obkladů. Pro nezánětlivá postižení kloubů jsou vhodné obklady 
z čerstvého kořene zázvoru, jichž by ale nemělo být využíváno u seniorů a dětí. Obklady 
ze zelných listů dokáží od bolesti kloubů ulevit a jsou vhodnou doplňkovou léčbou. 

Bylinná léčba
Kostival lékařský – se používá výhradně k externímu použití ve formě mastí, gelů a krémů, 
kde je využit kořen kostivalu. Příznivě působí při zánětech, pohmožděninách, výronech aj. 
Cenný je pro svůj obsah silic, tříslovin, pryskyřic a mnoha dalších.  

Meduňka lékařská – zevně lze použít listy a na� meduňky při léčbě revmatických otoků, po-
hmožděninách a krevních podlitinách. Meduňka obsahuje silice, fl avonoidy, minerální látky aj. 

Aloe vera – léčivě působí š�áva a gel z dužnatých listů, je přirozeným chladivým a protizánět-
livým prostředkem, obsahuje vitamíny, minerály, enzymy, aminokyseliny, saponiny, lignin aj. 
Vnitřní použití podporuje činnost imunitního systému organismu. 

Pivoňka bělokvětá – vykazuje zklidňující a protizánětlivý účinek, používá se při bolestech 
různého původu, její užití není doporučeno v těhotenství a v době kojení. 

Léčba...; Alternativy ke klasické léčbě



Ing. Dagmar Lužná 
Narozena v roce 1960, o makrobiotiku se aktivně zajímá od roku 1990. 

První zkušenosti načerpala na kurzech u Ing. Jarmily Průchové a následně 
v Makrobioklubu Dobruška pod vedením Milana Dvořáka, kde prošla vzdělávacím 

systémem kurzů, který byl završen zkouškou a získáním  certifi kátu „Poradce pro tvůrčí 
makrobiotický životní styl“. V roce 2010 ukončila na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 

na fakultě Chemicko-technologické magisterský studijní program Technologie, 
hygiena a ekonomika výživy potravin. 

MUDr. Dagmar Vránová
Narozena v roce 1972, zajímá se o komplexní směry diagnostiky a léčby člověka 

včetně tradiční čínské medicíny již od dob studií na lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
se všeobecným zaměřením. V současné době působí jako lékař celostní medicíny 

a věnuje se lektorské činnosti.

MAKROBIOTICKÝ LÉČEBNÝ TALÍŘ
aneb nemoc není nepřítel I.

Trápí vás onemocnění, které nepříjemně ovlivňuje váš kaž-
dodenní život? Chtěli byste se zbavit jeho příznaků, ale ne-
víte jak? Uvědomili jste si někdy, jak silně vás ovlivňuje 
skladba vašeho jídelníčku?

Tento jedinečný rádce vám pomůže dozvědět se více o da-
ném onemocnění, pochopit význam a vliv jednotlivých po-
travin na váš orga nismus a nabídne vám tak možnost ovliv-
nit váš zdravotní stav pomocí změny stravovacích návyků.

Vyzkoušejte navržené týdenní příklady stravování a inspi-
rujte se jimi při zcela odlišném způsobu boje proti ne mocem, 
než jaké jste dosud neúspěšně vedli.

Nehledejte v této knize náhradu klasické léčby, ale pomocní-
ka při zmírňování vašich zdravotních obtíží či dobrého rád-
ce při prevenci před mnoha nepříjemnými chorobami.




