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Novinky – klasické akupunkturní jehly
NonDolens je značka čínských akupunkturních jehel
tzv. „korejského“ typu, tedy s vinutým ocelovým držátkem bez očka na konci.
Jsou to velmi ostré jehly
vhodné rovněž pro tzv.
„moxování horkou jehlou“
s použitím japonské nekouřivé moxy MOXSAFE (obj.
kód S-MS na str. 10).
Jehly NonDolens k tomuto
účelu dodáváme ve 2 velikostech:
* ND-M23 = 0,30 x 40 mm
* ND-M24 = 0,30 x 50 mm

editorial

v jubilejním 25. roce existence zásilkové firmy WANK pfiedstavujeme ná‰ nov˘ katalog
znaãkov˘ch ãínsk˘ch a japonsk˘ch pomÛcek pro akupunkturu i jiné metody jejich aplikace
v souladu s principy tradiãní ãínské medicíny (TCM).

Cloud&Dragon je nová, velmi solidní čínská značka jednorázových jehel osvědčených
v mnoha zemích světa, především v USA, EU a nyní i v ČR. Ze širokého výběru typů
a provedení jsme do své nabídky zařadili:
• jehly s postříbřeným držátkem
(obj. kódy CD-…S) s dobrým poměrem
cena/kvalita

W-SDS (0,22 x1,5 mm) s dvoustranně
lepící tělovou náplastí, kde kroužek
jehličky je mezi 2 náplastmi a nepřijde
do přímého styku s kůží,
SH-SPS (0,26 x1,4 mm) ocelová
s kvalitní matnou náplastí (bez obr.),
ND-GP (0,22 x 1,5 mm) pozlacené
jehličky s dvoustrannou tělovou
náplastí.
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• Lze považovat Primo Vaskulární Systém
(Bong - Han Duct System) za základní
koncept tvorby čchi?
Milan Stránecký

Novinky – jehliãky pro u‰ní akupunkturu

• jehličky typu „napínáček“ pro trvalé
zavedení, známé jako „trvalky“.
Po ukončení výroby jehliček PYONEX
reprezentují tuto skupinu jehličky:

• Kašel – méně obvyklé příčiny
(na co nesmíme zapomínat)
Věra Dolejšová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

• řadu jehel s měděným držátkem
(obj. kódy CD-C…) jednotlivě balených
á 100 ks nebo v oblíbeném ekobalení
500 ks, tedy á 5 jehel v 1 průsvitné
trubičce (obj. kódy CD5-C…), případně
dlouhé jehly (60,75 mm) v aplikačních
trubičkách á 1 kus (CD-CT…).
Výrobky značky C&D definitivně nahrazují
dosud dodávané jehly s objednacími kódy
SH-…S, BW-K … a TW-C…

Pod tímto označením se představuje několik typů ušních jehliček pro jednorázovou
i trvalou aplikaci. Podle tvarů a použití jsou rozděleny na:
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OZNÁMENÍ A RŮZNÉ
• jehličky „s ouškem“
dodáváme ve 2 provedeních
a 3 délkách, a to:

• Připravované odborné akce

CD-SN5 (0,16x5 mm) čínské
jehličky značky Cloud&Dragon
v ekonomickém balení á 200
kusů. Jehlička má tvar tenisové
rakety,
S-S6 (0,14 x 6 mm) japonské
jehličky originál SEIRIN –
SPINEX, kde hrot jehličky končí
cca uprostřed „ouška“
(bez obr.),
TW-SN7 (0,14x7 mm) čínské
jehličky zn. TeWa.

Uvedené v˘robky jsou pouze poslední novinky roku 2016. Ve‰ker˘ sortiment akupunkturních pomÛcek vã. platn˘ch cen, aktualit
a dodacích podmínek naleznete jak v na‰em novém katalogu, tak na webu www.wank.cz. Tû‰íme se na Va‰e objednávky.
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Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,
první číslo našeho časopisu se k vám dostává v době, kdy už
naplno běží rok ohnivé opice, opět nabitý událostmi, jak odbornými, tak i mnoha jinými, jak si už asi nelze ani jinak představit.
Nejvýznamnější událostí pro akupunkturu a přidružené techniky určitě bude XVII. světový kongres ICMART v bulharské Sofii
ve dnech 10. – 12. června 2016. Naši akupunkturisté se účastní
jako vždy také, podle předběžných zpráv sice v menším počtu
než loni na Bali, exotika asi láká více, ale potěšitelné je, že jako
už tradičně s aktivní účastí.
K časopisu samotnému. Příspěvky jsou z různého období, řazeny chronologicky, jak je zvykem v poslední době. Z toho jeden,
text obvyklé úvodní přehledné přednášky z našeho semináře
v Lékařském domě, je z roku 2012, ale po domluvě s autorem
samozřejmě zařazen, protože jeho závěry nic neztratily ze své
aktuálnosti. Pan docent Kozák sice navrhoval uveřejnit bez
data, ale nakonec jsme se domluvili na jeho otištění pro faktografickou úplnost. Kromě toho jsme mohli autora aktuálně
vidět v jeho vtipném vystoupení v Show Jana Krause 20. ledna
letošního roku.
Největší část časopisu tvoří příspěvky dvou sester, letošní
jubilantky MUDr. Jany Wankatové a MUDr. Věry Dolejšové.
V časopise je sice medailonek k jubileu, ale i na tomto místě
bych chtěl připomenout jejich obrovskou práci pro nás všechny
a za sebe pro časopis, který by bez několika takových lidí jako
jsou ony asi nevycházel, protože by nebyl naplněn příspěvky,
a to vysoce kvalitními, jak všichni víme. A také bych se chtěl
omluvit na veškeré řádění redakčního šotka, který si v posledních letech zasedl právě na oslavenkyni MUDr. Janu Wankatovou
(které, jak je uvnitř také uvedeno, jinak říkáme Hana). Zda je
to částečně tím, nevím. Každopádně se za všechny nepřesnosti
znovu omlouvám a doufám, že se nebudou opakovat, nebo
pokud možno v co nejmenší míře… Děkuji za vše a připojuji
se k blahopřání.
V obsahu jsme kromě názvů prací začali před časem uvádět
i autory, od čísla 3 v roce 2015 neuvádíme jejich tituly. Přijde
mi to tak přehlednější při vyhledávání a předpokládám, že se
to nikoho nedotkne, protože vše je pak uvedeno v záhlaví jednotlivých článků.
V březnu jsem na výstavě fotografií Jima Marshalla, kde byly
mimo jiné záběry z posledního koncertu Beatles v San Franciscu
v srpnu 1966, přemýšlel o kulturním tipu. A o něco později se
vyloupl sám. V červnu k nám podruhé zavítá čtvrtina této nejslavnější rockové kapely, jeden ze dvou dosud žijících členů, Sir
James Paul McCartney, mimo jiné známý vegetarián, bojovník
za práva zvířat, proti kožešinám, geneticky modifikovaným
potravinám atd. Určitě to bude opět nezapomenutelný zážitek.
Přeji vám hezký větší zbytek roku ohnivé opice, užívejte si
jara, mějte se hezky a něco pro to dělejte.
Petr Sedláček

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.

Vá‰ dvorní dodavatel znaãkov˘ch akupunkturních pomÛcek
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eventuelně nádorové infiltrace) a nepřímého působení (z toxického vlivu
různých látek, ev. při metabolických
poruchách).

NEUROPATICKÁ BOLEST – DEFINICE,
PATOFYZIOLOGIE, FARMAKOTERAPIE

Epidemiologie NB:

Přednáška v rámci mezioborového semináře ČLAS
v Lékařském domě v Praze 17. 3. 2012

prim. doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů
při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
j.kozak@fnmotol.cz
Úvod
Podle Deklarace EFIC (The European Federation of International
Association for the Study of Pain)
je „bolest významným zdravotním
problémem v Evropě“. Zatímco
akutní bolest může být považována
za symptom onemocnění či poranění, chronická bolest představuje
specifický zdravotní problém, onemocnění „sui generis“ (citace Deklarace EFIC). Právě neuropatická
bolest představuje často refrakterní
formu chronické bolesti.

Definice neuropatické
bolesti
Definice neuropatické bolesti
(NB) v posledních desetiletích
prodělala mnoho faktických i formálních změn, všechny definice se
shodují v tom, že se jedná o bolest
generovanou nervovým systémem.
Definice IASP (International Association for the Study of Pain) z roku
1994 poukazovala na postižení nebo
dysfunkci nervového systému. Tato
definice se postupem času ukázala
jako nedostatečná. Diagnostika NB
se aktuálně více zaměřuje na klinická neurologická vyšetření, zejména
na hodnocení poruch čití a vyšetření
pomocná.
Nová definice dle Treedeho vychází ze skutečnosti, že NB vzniká
z onemocnění (postižení) somatosenzorické části nervového systému.
Zavádí se také nové diagnostické
kategorie NB.

Definice neuropatické
bolesti (Treede a spol., 2008,
Bednařík, 2011):
Jde o klinický syndrom, který je přítomen s různou prevalencí u nemocí
a lézí periferní a centrální nervové
4

soustavy. Původní definice neuropatické bolesti (definice IASP) jako
bolesti vyvolané nebo způsobené
lézí či dysfunkcí nervového systému
byla nahrazena novelizovanou definicí charakterizující neuropatickou
bolest jako přímý důsledek léze nebo
nemoci postihující somatosenzitivní
systém. Vzniká postižením zejména
tenkých senzitivních nervových
vláken o průměru < 7 µm (málo
myelinizovaných typu Aδ a nemyelinizovaných typu C – neuropatie
tenkých vláken) a spino-thalamo-kortikální dráhy, které se významně
podílejí na percepci bolesti. Vzhledem k předpokládaným odlišným
mechanizmům je doporučováno
zásadně odlišovat periferní a centrální neuropatickou bolest. Narozdíl
od nociceptivní bolesti nevyžaduje
neuropatická bolest stimulaci nocisenzorů, i když současná stimulace
může bolest zvýrazňovat. Termín
neuralgie, resp. neuralgická bolest
se používá pro bolest, nejčastěji záchvatového charakteru, v distribuční
zóně senzitivního nervu.

Diagnostická kritéria
neuropatické bolesti
upraveno dle European
Federation of Neurological
Societes (EFNS):
1. charakter a distribuce bolesti odpovídá NB
2. přítomnost léze nebo nemoci postihující periferní nebo centrální
somatosenzitivní systém
3. průkaz přítomnosti pozitivních
a negativních příznaků postihující
některou ze senzitivních modalit
přenášených somatosenzitivním
systémem a odpovídajících základnímu onemocnění či lézi
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4. průkaz etiologicky relevantní
choroby nebo léze somatosenzitivního systému v distribuci odpovídající NB pomocí konfirmačních
testů
Kritéria 1. a 2. jsou zjišťována anamnesticky, kritérium 3. pomocí klinického vyšetření a konfirmačních
testů a kritérium 4. pomocí konfirmačních testů. Pozitivita kritéria 1.
a 2. odpovídá možné diagnóze NB,
pozitivita 1., 2. a 3. nebo 4. kritéria
diagnóze pravděpodobné NB
a pozitivita všech kritérií (1. – 4.)
diagnóze jisté.

Charakteristiky NB:
• NB je charakterizovaná jako trvalá
a záchvatovitá, u závažnějších stavů se její modality kombinují
• je lokalizovaná povrchově, může
se však projevit i v hloubce, nejčastěji u neohraničené NB centrálního původu
• bývají poruchy tepelného čití,
např. chladová alodynie v kombinaci s další senzitivní poruchou
• NB je líčena jako velmi intenzivní,
nesnesitelná, s výraznou afektivní
složkou, při chronifikaci se vyskytují závažné depresivní stavy
většinou dříve než u bolestí nociceptivního původu
• intenzita bolesti se může zesilovat
pohybem, někdy však i klidem postižené končetiny a části těla, dále
i různými druhy zátěže, typicky
emočními vlivy
• je přítomno více typů bolesti a bolest se mění v čase
NB dělíme dle různých kritérií,
můžeme ji rozdělovat i podle původu
postižení na NB z přímého postižení
(např. traumatu, operace, komprese,

Výskyt pacientů s NB v centrech
léčby bolesti se odhaduje na 25 %,
prevalence NB v populaci se pohybuje kolem 1 %. Prevalence se zvyšuje
s věkem, odhaduje se až 50 % výskytu
NB ve věku nad 70 let. Je zřejmá
souvislost jejího výskytu s metabolickými polyneuropatiemi, typicky diabetickou, 50 % pacientů s diabetem
starších 60 let trpí polyneuropatií.
Závažný výskyt NB je popisován
u infekčních onemocnění periferního nervového systému (u 30 %
pacientů v manifestní fázi HIV,
u neuroboreliózy a herpes zoster).
Centrální neuropatická bolest bývá
méně časti diagnostikována, než NB
periferního původu. Přesto je prokázán vysoký výskyt centrální NB např.
u syringomyelie v 75 % postižených
pacientů a až u 30 % osob s roztroušenou sklerózou. Udává se i 8% výskyt
centrální NB po prodělané ischemické CMP. Zde je pravděpodobné, že
výskyt je podstatné vyšší vzhledem
ke skutečnosti, že v klinickém praxi
je přednostně hodnoceno a léčeno
motorické postižení.

Základní typy NB dle
klinických projevů:
Klinicky je hodnocena NB ve dvou
základních projevech, vyskytuje se
jako spontánní, stimulovaná, nebo
v kombinaci.
Spontánní NB:
Je přítomna trvale, nebo převážnou část dne a její intenzita může kolísat. Někdy se vyskytuje intermitentní průběh, kde bolest má epizodický
charakter s paroxyzmálními projevy.
Deskriptory spontánní NB pozitivních senzitivních symptomů:
• pálivá bolest (,,burning feet“)
• bolestivý chlad (,,painful cold“)
• pocit elektrických výbojů (,,electric shocks“)
• brnění (,,tingling“)
• mravenčení (,,pins and needles“)
• tupost (,,numbness“)
• svědění (,,itching“)
Stimulovaná NB:
Nejčastějšími termíny u stimulova-

né NB jsou alodynie (bolest vyvolaná
podnětem, který normálně bolest
nevyvolává) a hyperalgezie (zvýšená citlivost na bolestivé stimuly
nadprahové intenzity, bolest je vyšší
intenzity, než je obvyklé).

Symptomatologie NB:
Základní symptomatologií, která
svědčí o NB jsou negativní a pozitivní symptomy. Z negativních např.
hyperstezie, anestezie, u pozitivních
to mohou být bolestivé syndromy hyperestezie a alodynie, jak je výše uvedeno, nebo méně bolestivé příznaky
– parestezie, dysestezie. U spontánní
NB jsou intenzivní projevy (palčivá
a bodavá bolest) přenášeny vlákny
Aδ a C, méně intenzivní projevy
dysestezie a parestezie vlákny Aβ.
U stimulované neuropatické bolesti
je hyperalgezie přenášena vlákny Aδ
a C a alodynie vlákny Aβ.

Přehled patofyziologických
mechanizmů NB dle úrovně
postižení nervových
struktur:
U periferního nervového vlákna
se jedná o ektopické výboje, které
nejčastěji vycházejí z místa postižení
nervu. V místě postižení vznikají větvení nervových výběžků (sprouting),
je popisováno i paralelní prorůstání
mezi jednotlivými vlákny (efapse).
V místě postižení je typická hypersensitivita na mechanické, termické
a chemické podněty při uvolnění
různých druhů účinných látek (např.
cytokinů, nervových růstových faktorů a dalších).
Na úrovni spinálního ganglia se
projevuje spontánní nocicepční aktivita a navyšování vyvolaných odpovědí na příchozí podněty. Sympatická
vlákna jsou v kontaktu s primárními
aferentními vlákny a vyvolané odpovědi významně potencují.
Na míšní úrovni vzniká centrální
senzitizace – zesilování všech „převodních“ mechanismů z periferie,
zejména při dlouhodobé stimulaci,
rozšiřují se recepční pole a dochází
k prorůstání silně myelinizovaných
aferentních vláken do Substantia
Gelatinosa Rolandi. Vlivem těchto
změn dochází i k funkční reorganizaci v oblasti zadních rohů míšních.
K centrální senzitizaci také přispívá
současné oslabení descendentních
inhibičních mechanismů.

Terapie NB: Základní
principy farmakoterapie
dle etiologie NB (upraveno
dle EFNS a Bednaříka, 2011)
Fáze farmakoterapie:
• diagnóza syndromu NB, stanovení
jeho etiologie
• zahájení kauzální léčby dle etiologie, pokud je možná
• rozhodnutí o zahájení symptomatické farmakoterapie NB. Léčba je
vhodná v případě, když intenzita
NB je pacientem vnímaná jako alespoň střední intenzity, způsobuje
utrpení pacienta nebo snižuje
kvalitu jeho života
• volba vhodného léku 1. volby
s přihlédnutím k etiologii a komorbiditám
• zhodnocení efektu léčby pomocí
některé z validovaných škál a s přihlédnutím k jejím nežádoucím
účinkům
• v případě neúčinnosti zavedené
léčby (obvykle < 30 % redukce
intenzity bolesti) zvolit další lék
1. nebo další volby
• při částečné účinnosti zavedené
léčby (intenzita bolesti zůstává
≥ 4/10) přidat
• ke stávající medikaci další lék 1.
nebo další volby
• v případě účinnosti zavedené
léčby (intenzita bolesti poklesla
na ≤ 3/10) a její dobré snášenlivosti v této léčbě pokračovat
• při neúčinnosti farmakoterapie
nebo neakceptovatelných nežádoucích účinků zvážit možnosti
nefarmakologické léčby NB
• pokud je farmakoterapie NB účinná, je nutné periodicky přehodnocovat nutnost jejího pokračování
(s přihlédnutím k předpokládanému přirozenému průběhu a prognóze primárního onemocnění či
léze) a při příznivém průběhu se
pokusit léčbu ukončit
Základem léčby NB je farmakoterapie, pro její správné nasazení je
důležité správně zhodnotit etiopatogenezi bolestivého stavu a rozlišit
nociceptivní a neuropatickou bolest.
Mnohé preparáty běžně používané
u nociceptivní bolesti (paracetamol,
nesteroidní antirevmatika) mají
malý nebo žádný efekt na čistě NB.
Jedná se zejména o ty případy, kde
NB postrádá nociceptivní postižení
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(např. přerušení v průběhu nervu).
K farmakoterapii chronické NB se
používají hlavně preparáty ze skupiny antidepresiv a antikolvuziv.
Při menším efektu těchto lékových
skupin nebo při potřebě navýšení
analgetického účinku, ev. při podílu
nociceptivní komponenty bolesti se
přidávají běžná periferní analgetika
a při silné bolesti i opioidové preparáty . Ze skupiny slabých opioidů
je preferován tramadol, ze skupiny
silných opioidů zejména oxykodon a tapentadol. Antidepresiva
(AD) patří k základním preparátům
na léčbu NB. V metaanalýze na více
než 5 000 pacientů v USA byla prokázána jejich efektivita ve 40 – 70 %
případech u NB. Vysoká efektivita
byla zaznamenána zejména u tricyklických antidepresiv a antidepresiv
typu SNRI, dle hodnocení NNT
(Number Needed to Treat) stupněm
2. U antidepresiv typu SSRI je jejich
analgetické působení na NB nízké,
dle NNT pouze na stupni 6 (čím
vyšší číslo tím menší efektivita).
Analgetický efekt antidepresiv není
závislý na jejich antidepresivním
působení a nastupuje většinou dříve
(do 10 dnů), nástup antidepresivního účinku se odhaduje na 14 dní až
tři týdny. AD v analgetické indikaci
se používá i u pacientů bez známek
deprese a úvodní dávkování na NB
je mnohem nižší, než u primárně
psychiatrických onemocnění. Hlavní
žádoucí efekt AD při této léčbě je
ovlivnění descendentích inhibičních
drah bolesti působením na noradrenalin, serotonin (re-uptake inhibitors). Hlavními představiteli a neju-

6

žívanějšími preparáty z této skupiny
jsou amitriptylin, který má sedativní
účinek a proto se preferuje jeho podání na noc, ev. nortriptylin, který se
vzhledem ke svém budivému efektu
na noc nedoporučuje. Originální
český preparát dosulepin je dobře
tolerován i geriatrickými pacienty,
má navíc spolehlivý anxiolytický
účinek. Stále častěji jsou používány
modernější AD preparáty ze skupiny
SNRI, které mají srovnatelnou účinnost s tricyklickými AD, ale vykazují
podstatně méně nežádoucích účinků. Představiteli této skupiny jsou
venlafaxin a duloxetin.
Druhou nejužívanější skupinou
v antineuralgické farmakoterapii
jsou antikonvulziva. Dlouhodobě
užívaný karbamazepin se již užívá
pouze u omezeného počtu indikací pro závažné lékové interakce,
hlavně centrální toxicitu a výskyt
toxoalergickým exantémů. Stále je
doporučován k diferenciální diagnóze neuralgie trigeminu a pro
svůj účinek na ostrou paroxyzmální
bolest při neztišitelné NB. Nejvíce
jsou aktuálně používány 2 preparáty, které mají podobný mechanismus účinku, jedná se o gabapentin
s dávkováním 3× denně a derivát
gabapentinu – pregabalin, který se
dávkuje 2× denně. Z dalších preparátu, které jsou doporučované
k léčbě neuropatické bolesti a jsou
účinné u některých typů NB jsou
blokátory natriových kanálů (lokální
anestetika, některá antikonvulziva),
α 2agonisté (klonidin), myorelaxancia (baklofen, tizanidin), blokátory
NMDA receptorů (ketamin) a kor-
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tikosteroidy. V posledních letech je
dostupná i lokální farmakologická
léčba u perifeních neuropatických
bolestí – lidokainová náplast účinná
po nalepení po dobu 24 hodin a kapsaicinová s 8% koncentrací účinné
látky, která má několikaměsíční,
někdy i trvalé analgetické efekty
po jednom nalepení.

Závěr
Diagnostika i terapie NB doznala
v posledních letech mnoha změn.
V našem sdělení vycházíme z nové
mezinárodně uznávané definice syndromu NB a z Klinického standardu
pro farmakoterapii neuropatické
bolesti (Guideline for Pharmacotherapy of Neuropathic Pain), který
vznikl pod vedením prof. Bednaříka
a ve spolupráci s několika odbornými společnostmi a sekcemi ČLS
JEP. Výsledným stavem po zavedení
symptomatické farmakoterapie NB
by měl být významný ústup a zlepšení kvality života. Přetrvávání NB
větší než minimální intenzity (> 4/10
NRS), vede k významnému zhoršení
kvality života.
Standard zmiňuje zásady etiopatogeneze NB a farmakologické léčby,
nicméně je zřejmé, že vzhledem
k závažnosti NB je vhodné už od prvních známek progrese onemocnění
používat multidisciplinární terapeutické postupy včetně psychologickopsychiatrických, rehabilitačních,
alternativních i invazivních metod.

BIOAKTIVNÍ SLOŽKY POTRAVY
A VÝVOJ NÁDORŮ

XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Znojmo 1. 6. 2013
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
hofmanova@ibp.cz
ÚVOD
Nádorové onemocnění má jasně
genetický základ, který spočívá
ve změnách (mutacích) postihujících specifické oblasti DNA (tzv.
onkogeny a nádorově supresorové
geny), které se podílejí na důležitých buněčných funkcích majících
vztah k buněčnému dělení, přežití,
zrání a buněčné smrti. Rozvoj tohoto
onemocnění je však také významně
ovlivňován životním stylem a různými složkami životního prostředí,
mezi něž patří zejména výživa. Její
podíl u jednotlivých typů nádorů je
však stále diskutován. K tzv. bioaktivním složkám potravy patří také tuky
neboli lipidy, jejichž kvantita i kvalita
může významně působit při vzniku
a rozvoji různých patologických
stavů jako jsou kardiovaskulární,
zánětlivá i nádorová onemocnění.

Dnes již víme, že tuky nejsou jenom zdrojem energie, ale mají důležité strukturální a regulační funkce
s dopadem na fyziologický stav
organismu. Představují základní stavební složku buněčných membrán
a mění její strukturální a funkční
vlastnosti ovlivňující příjem a přenos signálů do buněk. Mnohé lipidy
nebo produkty jejich metabolismu
působí jako mediátory a modulátory vnitrobuněčné signalizační sítě
a regulačních molekul s dopadem
na výsledné chování buněk. K pojmům jako je genom, proteom apod.
se dnes řadí i lipidový profil jednotlivce, tzv. lipidom.
V zásadě už nerovnováha mezi
příjmem a výdejem energie, zejména
díky vysoké konzumaci tuků, nízké
konzumaci vlákniny a malé fyzické
aktivitě, představuje důležitý faktor

ovlivňující rozvoj nádorových onemocnění, jako jsou nádory tlustého
střeva, prsu, prostaty a slinivky.
Zvýšený příjem tuků do tukových
buněk vede k metabolické nerovnováze, hypoxii, zánětu, resistenci
k inzulínu a dalším poruchám fyziologického stavu organizmu. U obézních pacientů jsou nádory často
spojeny s akumulací tukové tkáně
produkující faktory podporující
zánět. S využitím experimentálních
zvířecích modelů byla prokázána
souvislost vysokotukové diety (tzv.
západní – amerického typu) a zvýšené tvorby polypů ve střevě. Na druhé
straně, kalorická restrikce a některé
bioaktivní složky potravy mohou
potlačovat genetickou predispozici
k vzniku střevních nádorů.

Literatura u autora článku.
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Esenciální vícenenasycené mastné
kyseliny (VNMK) představují složku
výživy, kterou si savčí organismus
nedovede syntetizovat, protože po-

(LA, 18:2 – první číslo značí počet
uhlíků v řetězci a druhé číslo počet
dvojných vazeb), která je dále v těle
metabolizována na další typy s delším řetězcem a vice dvojnými vazbami. Nejdůležitějším metabolitem
je kyselina arachidonová (AA, 20:4),
která podléhá další oxidaci za vzniku
prostaglandinů (PG), leukotrienů
(LT) a dalších metabolitů, tzv. eikosanoidů, které fungují jako důležité
tkáňové mediátory ovlivňující řadu
fyziologických funkcí a které hrají
úlohu např. v zánětu, astmatu i v rozvoji nádorových onemocnění. Látky

či pupalkovém oleji. Její metabolizace na další důležité sloučeniny, kyselinu eikosapentaenovou (EPA, 20:5)
a dokosahexaenovou (DHA, 22:6), je
však v organismu velmi nízká. Tyto
látky tak musíme získávat přímo
z jejich přírodních zdrojů, kterými
je primárně mořský plankton a řasy
a dále rybí tuk (zejména tučné mořské ryby ze studených moří).
Řada různých typů studií ukázala,
že kvantitativní a kvalitativní obsah
esenciálních vysoce nenasycených
mastných kyselin (VNMK) v dietě
je velmi důležitý pro lidské zdraví.
Velmi důležitým aspektem je poměr

zita, diabetes, autoimunitní choroby,
neurodegenerativní onemocnění,
zánět i nádory. Naopak se ukazuje, že
zejména EPA a DHA mohou působit
v organismu pozitivně a protizánětlivě. DHA tvoří podstatnou součást
membrán nervových buněk a sítnice
a v posledních letech se objevuje
řada prací prokazujících, že její nedostatek může souviset se zhoršenými
rozpoznávacími funkcemi, hyperaktivitou, depresemi, neuropsychiatrickými i neurodegenerativními
poruchami např. Alzheimerovou
chorobou.

Repub 2011;155:195-218.
Kang JX. Balance of omega-6/omega-3
essential fatty acids is important for
health. The evidence from gene transfer
studies. World Rev Nutr Diet 2005;95:93102.
Simopoulos A. P. Omega-3 fatty acids
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1991;54:438-63.
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ratio of omega-6/omega-3 essential
fatty acids. Biomed Pharmacother
2002;56:365-79.
Pauwels, E.K.; Kairemo, K. Fatty acid
facts, part II: role in the prevention of

strádá gen fat-1 kódující příslušný
enzym desaturázu nutný v organismu k jejich tvorbě z nasycených MK.
Musíme je proto přijímat v potravě
přímo podobně jako vitamíny.
Jsou to sloučeniny s dlouhým
uhlíkovým řetězcem (18 a vice C)
a dvěma a více dvojnými vazbami.
Podle chemické struktury je rozdělujeme na dva základní typy n-6 a n-3
(podle polohy první dvojné vazby
od metylovaného konce molekuly). V běžných rostlinných olejích
(slunečnicový, sójový) se nachází
prekurzorová n-6 linoleová kyselina

potlačující jejich tvorbu inhibicí příslušných enzymů (cyklooxygenáz,
lipoxygenáz) se nazývají nesteroidní
antiflogistika (např. aspirin, ibuprofen, flurbiprofen, indometacin, nimesulid) a využívají se v léčbě zánětu
a bolesti. Byly u nich však prokázány
i protinádorové účinky. Nevýhodou
však jsou při dlouhodobějším užívání jejich vedlejší účinky zejména
na trávicí trakt a proto se hledají stále
nové lepší deriváty.
Prekurzorem n-3 VNMK je kyselina
alfa-linolenová (18:3), která je obsažena např. ve lněném, rakytníkovém

VNMK typu n-6:n-3 ve výživě, protože mohou zcela odlišně ovlivňovat
funkce buněk i celého organismu.
Během průmyslové revoluce se
zásadně měnily stravovací návyky
a kromě celkového zvýšení konzumace nasycených tuků a snížení
spotřeby antioxidantů došlo i ke zvýšení poměru VNMK n-6:n-3. Vysoká
spotřeba olejů bohatých na n-6
VNMK, jejich průmyslové ztužování
a jejich vzrůstající poměr ve srovnání s n-3 VNMK může podporovat
patogenezi řady onemocnění, jako
jsou kardiovaskulární choroby, obe-
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supplemental omega-3 fatty acids for
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Urol Oncol 2005; 23:36-48.
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Exp Cell Res 2010; 316, 1365-1373.
Calder, P.C. n-3 polyunsaturated fatty
acids, inflammation, and inflammatory
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1505S-1519S.
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colon cancer: dietary factors and their
mechanisms of anticancer action. Clin
Exp Pharmacol Physiol 2012; 39:161-7.
Tammariello AE, Milner JA. Mouse
models for unraveling the importance of
diet in colon cancer prevention. J Nutr
Biochem 2010; 21:77-88.
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KYSELINY
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acids and neuropsychiatric disorders.
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Inflammator y, apoptotic, and
survival gene signaling in Alzheimer‘s
disease. A review on the bioactivity of
neuroprotectin D1 and apoptosis. Mol
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MECHANISMY ÚČINKŮ
VNMK
Konzumace VNMK ovlivňuje nejen
složení tukové tkáně, ale i obsah tuků
v krevní plasmě, v krevních buňkách
i ve všech ostatních orgánech včetně
nervové tkáně. Vzhledem k tomu,
že VNMK tvoří důležitou stavební
součást buněčných membrán, změny jejich složení způsobené jejich
obsahem ve stravě ovlivňují kromě
jiného i membránové vlastnosti a tím
i přenos signálů do nitra buněk. U pacientů se zánětlivými onemocněními
střeva (ulcerativní kolitida, Crohnova choroba) i u pacientů s některými
typy benigních a maligních nádorů,
byly zjištěny zvýšené hladiny enzymů
metabolizujících kyselinu arachidonovou a tak i vysoká produkce specifických typů PG a LT, které mohou
podporovat růst nádorů. Důležité je,
že EPA a DHA soutěží o stejné metabolizující enzymy, takže při jejich
vyšší hladině potlačují metabolizaci
AA a vzniká větší množství od nich
odvozených protizánětlivých mediátorů (resolviny, neuroprotektiny).
Z experimentálních studií na buňkách a laboratorních zvířatech
vyplývá, že jednotlivé typy VNMK
mohou podporovat nebo naopak
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brzdit rozvoj některých typů nádorů, např. prsu, tlustého střeva
či prostaty a ovlivňovat imunitní
systém i celkový stav organismu.
Učinky VNMK a jejich metabolitů
na různých stupních buněčné organizace a jejich interakce s ostatními
vnějšími i vnitřními faktory mohou
ve svém důsledku pak ovlivňovat
buněčné dělení, zrání a apoptózu
(programovanou buněčnou smrt)
a tak zasahovat do rovnováhy mezi
přírůstkem a úbytkem buněk ve tkáních. Navíc mohou spolupůsobit
s dalšími dietetickými faktory, fyziologickými regulačními molekulami
nebo posilovat či tlumit účinky
terapeutik. Výsledky také ukazují,
že tyto látky nepůsobí nepříznivě
na normální buňky. Výsledky experimentálních studií jsou doplňovány
epidemiologickými a klinickými
studiemi, ze kterých však mnohdy
nevyplývají jednoznačné závěry a je
proto třeba je dále rozšiřovat. V roce
1996 byla publikována studie z 22
evropských zemí, která předpokládá,
že výživa bohatá na n-3 VNMK může
snížit riziko kolorektálních nádorů.
Takové studie existují i z jiných
částí světa, např. v USA či středním
východě (Egypt, Izrael, Kypr, Jordánsko). Avšak v jedné komplexní
studii z roku 2006, která shrnula publikované i nepublikované výsledky
vztahu mezi konzumací n-3 VNMK
a výskytem nádorů kolonu, autoři
došli k závěru, že důkazy pro preventivní působení těchto látek u tohoto
onemocnění nejsou dostatečné pro
spolehlivá doporučení.
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pathologies. Biomed Pharmacother,
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VYUŽITÍ VNMK V PREVENCI
A TERAPII
N-3 VNMK by mohly být obecně
využitelné v primární prevenci řady
onemocnění. Jejich spotřeba by
měla být v souladu s doporučeními
vytvořenými na základě solidních
epidemiologických studií. Současné rozpory v těchto doporučeních
mohou být způsobeny různými experimentálními přístupy, rozsahem
studií i způsobem hodnocení výsledků. Například v roce 1999 doporučovala International Society for Study
of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL)
0,22 g/den DHA a EPA. Později byla
tato dávka zvýšena na 0,5 g/den, což
souhlasí s doporučením Institute of
Medicine in the United States z roku
2002. Existují rovněž doporučení
jednotlivých států např. British Nutrition Foundation, která doporučuje
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mořských ryb a rybích produktů
(cca 400 mg/týden) a maximální
poměr n-6/n-3 VNMK 5:1.
Poznatky v dané oblasti mají význam
rovněž pro optimalizaci výživy pro
pacienty s různými diagnózami
a po chirurgických zákrocích. Týká
se to i optimalizace lipidových emulzí, které jsou součástí parenterální
a enterální výživy. Řada klinických
studií ukazuje, že nutriční dodání
n-3 VNMK pacientům může zlepšit

celkový stav nemocného organismu. Složení a optimalizace těchto
výživ pro specifická onemocnění
včetně nádorových (tzv. disease-specific nutrition) je v popředí
zájmu odborníků, protože lipidy
mohou ovlivňovat zánět, náchylnost
k infekci, funkce imunitního systému, kachexii a podporují tak boj
organismu s onemocněním. Navíc
některé studie prokazují schopnost
n-3 VNMK zvýšit účinnost radio- či
chemoterapie a omezit jejich vedlejší účinky. Tyto komponenty tak
zlepšují klinické výstupy i pooperační komplikace. Lipidové emulze
obsahující n-3 VNMK jsou dobře
tolerovány, modulují složení lipidů,
oxidativní metabolismus a další
funkce v organismu i v buňkách. Tzv.
imunonutrice pro pacienty s gastrointestinálními nádory obsahuje
kromě n-3 VNMK také L-glutamin,
L-arginin, a RNA. Preoperativní,
perioperativní nebo postoperativní
podání může ovlivnit, zánět, sepsi
i délku hospitalizace a tak zlepšovat
i ekonomické ukazatele.
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ZÁVĚR
Z dosavadních poznatků vyplývá, že
n-3 VNMK představují netoxické přírodní látky, které mohou být do budoucna využitelné jak v prevenci,
tak terapii řady onemocnění včetně
nádorových zejména v kombinaci
s dalšími terapeutickými přístupy.

12

Kromě rybího oleje, jehož zvýšená
produkce je spojena i s ekologickými
hledisky (nadměrný rybolov a vyčerpání zdrojů), představují dobrý zdroj
těchto látek jejich primární producenti – řasy a olej z nich. Vzhledem
k nejednoznačnosti některých experimentálních, klinických i epidemiologických studií je potřeba dále
objasňovat mechanismy působení
VNMK a jejich interakce s ostatními
faktory na molekulární, buněčné
i organismální úrovni, abychom lépe
porozuměli jejich úloze při vzniku
různých patologických stavů a udržení lidského zdraví. Jenom na základě
dalších solidních vědeckých studií
a poznatků je možné vytvářet jak
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výživová doporučení, tak optimalizovat využití VNMK v terapii různých
onemocnění včetně nádorových.
Lands B. A critique of paradoxes in
current advice on dietary lipids. Prog
Lipid Res 2008;47:77-106.

KAŠEL – MÉNĚ OBVYKLÉ PŘÍČINY
(NA CO NESMÍME ZAPOMÍNAT)
9. konference v Českém ráji 24. dubna 2015
MUDr. Věra Dolejšová
v.dolejsova@seznam.cz
Summary
Chronický kašel se stává stále
častějším problémem v našich ordinacích. Jeho příčiny jsou velmi
různorodé – samozřejmě mohou být
infekční nebo alergické, ale stále častěji se setkáváme s příčinami vzniku
chronického kašle z jiných příčin
– především psychosomatického
původu, zátěže ze zevního prostředí – chemické látky, výfukové plyny,
smog, zátěže léky, onemocnění
jiných orgánů – např. GER apod. Významnou roli v nalezení příčin kašle
poskytuje EAV, které také umožní
ověření kauzálních vztahů a nalezení
účinné cílené individuální léčby.

šíme. Kašel je samozřejmě pouze
příznakem, nikoliv příčinou. Pojďme
tedy nyní tyto příznaky prozkoumat
podrobněji.
Jak víme, prakticky všechny choroby vznikají v hlavě. Mysl je určitým
vektorem, který energeticky oslabí
určitou část lidského těla a ta je
následně méně odolná vůči dalším
vlivům. Organismus má mechanismy, kterými se snaží bránit zevním
nebo vnitřním škodlivinám. Toto se
nazývá obranný systém, který se sestává základně ze 4 částí – psychiky,
nervového systému, endokrinního
systému a imunitní obrany na úrovni
sliznic a krve.

Úvod

A) Kašel

Problematika kašle byla již opakovaně zmiňována. Velkou řadu
informací přinesla originální práce
dr. Fildána, která vyšla v posledním
čísle časopisu Acupunctura Bohemo
Slovaca – 1/2015. Ale protože, jak
všichni víme, opakování je matkou
moudrosti, věřím, že mi odpustíte.
Nejprve si připomeňme, co je to
zdraví a co nemoc. Z hlediska klasické medicíny je zdraví definováno
jako neexistence odchylek od normy
na nejrůznějších úrovních - morfologické, psychické, sociální atd. Víme
ale, že tato definice dnes nevyhovuje, protože, jak prokázala americká
studie až 75 % obtíží našich pacientů
nejsme schopni tímto způsobem
vysvětlit. Proto navrhli termín MUPS
(Medically unexplained physical
symptoms). Z tohoto důvodu se
nám zdá mnohem praktičtější definice celostní medicíny, která říká,
že zdraví je schopnost organismu
účinně reagovat na změny zevního
nebo vnitřního prostředí.
Příznaky jsou tedy pouhou rozsvícenou kontrolkou, voláním o pomoc.
Odstraněním příznaku nic nevyře-

Kašel je příznakem porušené obrany na úrovni plicního systému. Co to
znamená?
Kašel je reflexní akce směřující
k uvolnění dýchacích cest od všeho,
co je dráždí nebo blokuje (hlen, sliny,
cizí tělesa apod.). Kašel se klasifikuje
podle délky trvání na akutní (trvající méně než 3 týdny), subakutní
(3 – 8 týdnů) a chronický (déle než
8 týdnů).
Akutní kašel provází nejčastěji
infekce dýchacích cest, trvá méně
než 3 týdny.
Jeho příčinami jsou:
a) onemocnění dýchacích cest –
záněty vedlejších dutin nosních,
inhalační škodliviny, postinfekční
kašel, akutní astma bronchiale,
aspirace cizího tělesa
b) plicní onemocnění – zápal plic,
embolie, pneumothorax
c) mimoplicní příčiny – levostranné
srdeční selhání
Chronický kašel trvá déle než 8
týdnů, u dětí déle než 4 týdny.

Jeho příčinami jsou:
a) bronchopulmonální – syndrom
kašle horních cest dýchacích
(upper airway cough syndrome – UACS), astma bronchiale,
chronické bronchitidy, nádorové
procesy, onemocnění plicního
parenchymu (sarkoidosa, morbus
Sjogren…), dysfunkce hlasových
vazů, syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest, GER, aspirace
cizího tělesa
b) infekční – tbc, pertuse, parapertuse, Chlamydia pneumonie,
mykoplasmata, viry, Borrelia
c) srdeční – chronické selhávání
levé poloviny srdce, endokarditida
d) vliv léků – ACE inhibitory, betablokátory, Methotrexat, sekretolytika, mukolytika, Nitrofurantoin,
inhalační kortikosteroidy, beta2sympatomimetika, cromoglykan
e) jiná onemocnění – thyreopathie,
algický vertebrogenní syndrom,
psychogenní kašel, toxické zátěže
(zubní materiály, sick building
syndrom), revmatologická onemocnění, menopauza, hormonální dysbalance
f) alergie
g) GER
Klíčovým r ysem chronického
kašle je senzorická hyperreaktivita.
Periferní senzibilizace byla doložena
zvýšenou citlivostí kapsaicinového
reflexu. Existují také důkazy o senzibilizaci centrálního reflexu a je
významná podobnost mezi refrakterním kašlem a jinými stavy s centrální
senzibilizací.
Je velmi důležité uvědomit si psychosomatické souvislosti. Dýchání je
rytmický děj, který se skládá ze dvou
částí – vdechu a výdechu. Střídá se
napětí a uvolnění, dávání a přijímání,
kontakt a obrana, svoboda a omeze-
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originální práce
ní. Při poruše těchto dějů může dojít
ke vzniku onemocnění. Člověk prostě „nemůže něco rozdýchat“, na něco
se „má vykašlat“ apod.
Podle akupunktury je emocí plic
smutek a žal. To je také okruh psychických problémů, který je nutno
zpracovat. Když k nám přijde pacient s kašlem, musíme vzít v úvahu
všechny tyto faktory. Vždy se ptáme,
za jakých okolností kašel vzniknul,
co vše se dělo v té době, jaký byl stav
pacienta apod.
Po vyhodnocení všech těchto faktorů můžeme doporučit vhodný terapeutický plán. Velkou pomoc nám
zde poskytuje EAV, které usnadní
hledání možných příčin a souvislostí
vzniku onemocnění.
I jakákoliv infekce nepostihne každého, ale jen toho, kdo má příslušný
orgán oslabený a proto naším úkolem je jej posílit po zjištění důvodu
tohoto oslabení.
Běžně se kašel léčí
a) expektorantii, jejichž úkolem je
vyvolávat a podporovat kašel odstraňující z dýchacích cest hlen
a tím je „čistit“
b) antitusiky, jejich úkolem je naopak kašel potlačit, utlumit.
c) antibiotika, pokud je kašel způsobený bakteriální infekcí.

B) Méně obvyklé příčiny
kašle, aneb na co se
zapomíná
Většinou se ale zapomíná na vlivy,
kterými jsme vystavení denně a to
zejména ve velkých městech a to je
polétavý prach, stres a GER. Pojďme
si tedy o těchto vlivech povědět
něco více:
I. Polétavý prach
Polétavý prach jsou malé částice různých látek, které se udržují
ve vzduchu. Označují se jako PM 10,
PM 2,5 a PM 1,0 podle velikosti částic.
10 jsou částice do 10 mikrometrů
(tj. tisícin milimetru). Čím menší
průměr částice má, tím déle zůstává
v ovzduší. Částice tvoří především sírany, amonné soli, uhlík, těžké kovy,
těkavé organické látky a polyaromatické uhlovodíky. Příčinou je smog,
výfukové plyny aut, zejména dieselové motory, domácí vytápění nevhod14

nými materiály, ale i průmyslová
činnost a spad částic přinesených
větrem z jiných oblastí – např. písek
z Afriky, který přinesl částice z míst,
kde se bojuje a kde hořely sklady
chemických zbraní a ropné rafinérie.
Mnoho těchto částic obsahuje řadu
jedovatých a kancerogenních látek
a delší expozice může představovat
velké riziko.
Podle statistiky se vliv polétavého
prachu podílí na úmrtnosti v ČR
5 – 13 %, což představuje až 12 418
lidí ročně. Pro polétavý prach PM10
platí čtyřiadvacetihodinový limit 50
mikrogramů na m3, přičemž tento
limit může být 35× ročně překročen.
V září loňského roku byl překročen
430×! Navíc s sebou nesl nanočástice, které pronikaly do organismu
i kůží.
II. Stres
Je název pro zátěž, tíseň, stav napětí v důsledku změny zevních podmínek nebo stavu ohrožení ve smyslu tělesném či duševním. Může být
vyvolán širokým spektrem stimulů
jak fyzikálních, tak emocionálních,
násilí, vnitřních konfliktů, závažných
životních situací, přetížení v práci
apod.
Rozlišujeme tzv. eustres a distres.
Eustres podněcuje organismus k větší aktivitě a pomáhá tak zvládnout
určitou zátěž, distres představuje
nadměrnou zátěž, která již může
jedince poškodit, případně způsobit
až jeho smrt.
Reakce na stres jsou psychické
(úzkost, deprese…) a fyzické:
a) Nervové řízení: stimuluje se činnost sympatiku, který neovládáme svojí vůlí. Neuromediátorem
je noradrenalin.
b) Hormonální řízení: mozek aktivuje osu hypothalamus – hypofýza
– nadledvinky. Uvolní se adrenalin, kortizol a kortizon (tedy
glukokortikoidy).
Organismus se chystá na reakci
typu „útoč nebo uteč“, zvýší se prokrvení svalů, omezí se činnost GIT,
zvýší se krevní tlak a zvýší se srdeční činnost. Odbourává se zásobní
glykogen, do krve se uvolní glukosa.
Využívají se také tukové zásoby
a proto při chronickém stresu stoupá
cholesterol (zásoba na horší časy).
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III. GER (gastroesofageální
reflux)
Příčinou GER a následně onemocnění vzniklé z GER (GERD) je přechodná relaxace dolního jícnového
svěrače a následně reflux kyselého
žaludečního obsahu. To vede jednak
k pálení žáhy (pyrose), ale i k extragastrointestinálním příznakům,
především chronickým zánětům
průdušek, vzniku asthma bronchiale,
dráždivému kašli, zánětům středouší
a vedlejších nosních dutin. Popsán
je také Sandiferův – Sutcliffův syndrom, což je torticollis a dystonie
trupu.
Příčinou je jednak stres, nevhodná strava, ale i řada léků – např.
Theophyllin, nitráty, antiarytmika
(Verapamil, Isoptin, Blocalcin),
nesteroidní antirevmatika (Brufen)
a další.
IV. Adenoviry
S adenoviry se v poslední době
stále častěji a je potřeba si je připomenout. Jedná se o značně rozšířený
patogen člověka, který způsobuje
zánětlivá onemocnění na úrovni GIT,
dýchacího traktu, ale i uroinfekce
a postihuje i nervový systém. Šíří se
kapénkovou cestou, alimentárně, pohlavním stykem i kontaminovanými
předměty. Jeho inkubační doba je
5 – 10 dní. U některých sérotypů byla
prokázána i onkogenita a s tou jsme
se mohli opravdu letos setkat mnohem častěji než dříve. Adenoviry jsou
neobalené dsDNA viry o velikosti
60 – 90 nm. U člověka je známo 34
imunologicky odlišných typů.
Kromě kašle způsobuje průjmy, zejména u kojenců, postihuje i nervový
systém pod obrazem encephalitidy,
meningoenecephalitidy a případně
myelitidy. Může postihovat i osrdečník ve formě perikarditidy.Někdy
se projeví exantémovým výsevem
připomínajícím rubeolu.
Průběh některých onemocnění
může být fatální, a proto je nezbytné
na ně myslet.

C) Jaké máme možnosti
terapie?
a)Akupunktura
Body volíme podle etiologie vzniku obtíží – podporujeme psychiku,

posilujeme dráhu plic a související
dráhy.
Obecně volíme tyto body: TM
20,14, Lu 7, LI 4, Sp 3, UB 13, GB 34,
St 40, TE 5.
Aurikuloterapie: body alergie,
zero, bod 31 – antiastmatický, bod
ACTH. psychické body – zejména
omega 1 vpravo, Jeromeho bod vpravo, případně bod agresivity bilat.
b) Homeopatie
Léčba kašle homeopaticky je velmi
složitá a vyžaduje hluboké znalosti.
Zaprvé vždy je nutno zaléčit psychiku – nejvíce se osvědčily léky.
Natrium muriaticum (smutek), Ignatia (smích i pláč v jednom uzlíčku),
Staphysagria (křivda).
Obecnou prevencí proti smogu je
Silicea a Natrium sulfuricum. Dále
jsou vhodné polykompozitní sirupy:
Drosetux nebo Stodal.
Podle charakteru kašle je to složité, protože ten se mění i v průběhu
dne, proto je obtížné najít vhodnou
kombinaci:
• na suchý, dráždivý kašel se osvědčil: Rumex crispus
• laryngeální: Spongia
• dráždivý s bolestí na hrudi: Bryonia
• suchý s teplotou: Sambucus nigra
• prudký kašel s vyčerpáním a dušností: Corralium rubrum
• zahlenění: Pulsatilla (bílé hleny),
Dulcamara (žluté hleny), Kalium
bichromicum (zelené hleny)
• dávivý kašel: Drosera (lechtání
v krku), Ipeca (nausea), Sticta
pulmonaria (štěkavý s vykašláváním hlenů)
Tento výčet ale není vyčerpávající.
c) FRM – Fyziologická regulační
medicína
Nejvíce se osvědčil polykompozitní sirup GUNA – COUGH, často
přidáváme GUNA – MOOD nebo
GUNA – SEROTONIN na psychiku
d) Rehabilitace
Zaměřuje se především na uvolnění Th páteře a posílení C a LS páteře
(tam se promítají příslušné orgány).
e) Bachova květová terapie
Aspen, Gorse, Impatiens, Mustard
f) Další
Při déletrvajícím kašli jsou vhodná

dechová cvičení a posturální drenáž
(leh v poloze odtok hlenů). Vhodné
jsou čajové směsi na odhlenění,
nejvíce se osvědčil jitrocelový sirup.
g) Na GER můžeme použít
lasické léky:
• Inhibitory protonové pumpy:
omeprazol (Helicid), loseprazol
(Lanzul)ú, pantoprazol (Controloc), exomeprazol (Emanera),
rabeprazol (Zulbex)
• Prokinetika: itoprid, cisoprid
(Prepulsid)
• H2 blokátory: ranitidin (Ranital),
famotidin (Famosan)
• Antacida
h)Dieta bez dráždivých jídel
Vynechat zejména cibuli, česnek,
kávu, ostré koření.

D) Diskuse
Kašel je jedním z velkých problémů naší doby. Jeho příčiny tvoří
velmi komplikovanou mozaiku a je
potřeba se v ní dobře orientovat,
abychom mohli našim pacientům
pomoci. Základem je vždy úprava
psychiky, tj. nalezení okolností, které
nemocného oslabily natolik, že začal
kašlat. Poté můžeme pomoci symptomatickou léčbou na zmírnění obtíží
a samozřejmě se soustředíme na odstranění příčin vzniku onemocnění.
Ne vždy to ale jde. Pokud člověk žije
ve městě, je trvale vystaven zátěžím
ze zevního prostředí. Bylo by tedy
vhodné začít se chovat obecně ekologicky, omezit znečištění, snažit se
trávit co nejvíce času v přírodě, zejména v lese, u moře nebo na horách,
kde se plíce nejlépe „vyčistí“. Omezit
vliv stresu, což je další velmi složitý
problém. V neposlední řadě je potřeba dbát na složení stravy, což v tomto
sdělení nebylo zmiňováno, jedná se
o samozřejmou podmínku zdraví.

E) Závěr
Dnes jsme si pověděli o několika
méně obecně vnímaných příčinách
kašle, se kterými se ale setkáváme
dnes a denně. Zmínili jsme se o možnostech prevence i terapie.
Vím, že problematika kašle je velmi
složitá a krátké sdělení nestačí pokrýt všechny aspekty, přesto věřím,
že alespoň přinesla něco inspirací
pro naši každodenní práci.
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POTRAVINOVÉ ALERGIE
V KOJENECKÉM VĚKU A MOŽNOSTI
NEKONVENČNÍ MEDICÍNY
9. konference v Českém ráji 24. dubna 2015

MUDr. Jana Wankatová
wankatova@seznam.cz
Úvod
Alergická onemocnění se stávají
celosvětovým veřejným zdravotnickým problémem.
Prevalence alergických onemocnění dramaticky stoupá a to jak
ve vyvinutých, tak v rozvojových
zemích. Podle Bílé knihy o alergii
(2011 – 2012) WAO White Book
on Allergy, dosahuje prevalence
alergických onemocnění 30 – 40 %.
Velmi významný je však stoupající
podíl dětí a dospívajících, zvyšuje se
polysenzibilizace a souběh mnohočetných klinických projevů alergie
u jednotlivých nemocných. Významný nárůst alergií během několika
desetiletí ukazuje především na vliv
faktorů zevního prostředí. Stoupající
množství škodlivin v ovzduší (polutanty interiérů i zevního prostředí),
změny teplot-extrémní a prudké
výkyvy teplot, klimatické změny… to
vše vede mimo jiné k ovlivnění počtu
pylových zrn v ovzduší, bodavého
hmyzu, nárůstu plísní…
WAO – World Allergy Organisation,
hovoří dokonce o „zvětšujícím se
břemenu alergických onemocnění
ve světě“.
Hovoříme-li konkrétně o potravinových alergiích, tak se odhaduje že
celosvětově trpí potravinovou alergií
220 – 520 miliónů lidí, potravinová
alergie ovlivňuje významně kvalitu
života, zejména dětí. Postižení musí
být připraveni na zdlouhavý diagnostický proces hledání příčinné
potraviny a následně nutnost tyto
potraviny nahrazovat, přičemž diagnostická, ani terapeutická strategie
není jednoznačná a zejména dosud
není plně uspokojivá, přesto že vychází ze závěrů medicíny založené
na důkazech!
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Příčiny alergických
onemocnění
Alergie mají heterogenní povahu
zahrnující významné interakce genů
s prostředím. Alergický genotyp
vzniká již prenatálně nebo v časném
dětství interakcí genetických a epigenetických faktorů.
Před několika lety se objevila tzv.
„Hygienická hypotéza“ vzniku alergií
– její podstatou byl fakt, že v minulosti žili lidé v hygienicky nedokonalých podmínkách, malé děti byly
častěji vystaveny infekcím, kontaktu
se zvířaty… V raném věku prodělaná
infekční onemocnění podle této
hypotézy snižují pravděpodobnost
proalergického nastavení imunitního systému. Jedná se o poměr
diferenciace Th1 a Th2 lymfocytů.
Vlivem infekčních podnětů dochází k převaze Th1 aktivity, zatímco
u dětí, které byly díky vyspělé hygieně těchto přirozených infekčních
podnětů z prostředí ušetřeny a jsou
geneticky disponovány k rozvoji alergie, dochází k převaze Th2 aktivity
a následnému rozvoji alergických
onemocnění – typický je vznik astmatu u dětí s atopickou dermatitidou
nebo rhinitidou – tento děj označuje
prof. Špičák za alergický pochod.
Na základě moderních výzkumů
se dnes považuje za hlavní problém
imunologická tolerance. U alergiků
totiž tato tolerance chybí nebo je
významně narušena, což vede k poruše regulačních imunologických
mechanismů.

Prevence alergických
onemocnění
V současné době neumíme účinně
zabránit rozvoji senzibilizace ani
vzniku alergických onemocnění.
Hovoří se sice o tzv. primární prevenci alergických onemocnění
jedná se o řadu opatření, která by
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měla eliminovat faktory zvyšující
riziko senzibilizace na inhalační
a potravinové alergeny u geneticky
predisponovaných jedinců. To znamená již během těhotenství upravit
domácí prostředí – nekouřit, dostatečně větrat, udržovat relativní
vlhkost v bytě 40 – 50 % a teplotu
20 – 22 °C, odstraňovat inhalační
alergeny včetně prachu, zamezit
výskytu plísní , odstranit volatilní
polutanty (formaldehyd, benzen),
jejichž zdrojem je některý nábytek,
barvy, chemikálie,koberce atd.
Sekundární prevence alergických onemocnění – snaha zamezit
rozvoji alergických onemocnění
u osob, které jsou již senzibilizovány.
Diskutuje se také vliv, respektive
účinnost dietních opatření a ovlivňování mikrobiální střevní flory probiotiky v rámci primární i sekundární
prevence. Vyvstává otázka, zda má
vůbec význam předpoklad, že by dieta v těhotenství mohla být prevencí
alergických onemocnění?
Alergie vzniká již v těhotenství,pokud je dítěti předána genetická
informace od atopických rodičů,
nutná pro vznik atopického fenotypu. Plod sám je schopen plné imunitní odpovědi na alergen vedoucí
k tvorbě specifických IgE protilátek
již ve 22. týdnu gestace. Mateřské IgE
nepronikají placentou do fetálního
oběhu, takže sérová koncentrace
IgE v pupečníkové krvi je výsledkem
vlastní fetální produkce.
K senzibilizaci plodu může docházet přes amniovou tekutinu, ve které
byly detekovány nejen specifické IgE
protilátky a proalergické cytokiny
(Il-4, IL-5, IL-6, IL-13), ale i samotné
alergeny např. ovalbumin… K průniku alergenů do plodu dochází vysoce
propustnou kůží nebo cestou GIT ze
spolykané plodové vody. Na druhé

straně tato skutečnost může mít
pozitivní význam, protože již v období gestace může dojít ke vzniku
tolerance.
Odborníci se shodují, že se neprokázal protektivní vliv eliminačních
diet u gravidních či kojících matek
na rozvoj alergie u dětí.
Takže se nedoporučuje eliminovat
potraviny jako jsou mléko, vejce,
obiloviny, ryby… pochopitelně s přihlédnutím k individuelní toleranci
konkrétní ženy. Během těhotenství
není vhodná vegetariánská či veganská strava matek, vzhledem k nízkému obsahu bílkovin a železa.
Ze zkušenosti musím říci, že přísné
eliminační diety během těhotenství
a kojení nejsou prospěšné nejen
dítěti, ale především mají negativní
vliv na matku. Ve své praxi se setkávám i s extrémy, kdy tzv. „bio matka“
ve snaze zajistit dítěti co nejlepší
a nejzdravější podmínky vývoje,
eliminuje ze svého jídelníčku, téměř
všechny potraviny, které až dosud
jedla a zavádí „zdravé potraviny“.
Na tom by nebylo nic špatného až
na to, že právě ty nově zavedené
potraviny mohou být pro matku alergeny, dále, že se taková žena dostává
do psychické nepohody a stresu,
bedlivě hlídá co sní… a pokud má
třeba chuť na oříšky nebo čokoládu
a „nedej bože“ si i sousto vezme, má
pak výčitky a opět prohlubuje celkový psychosomatický dyskomfort.

Potravinová alergie
Definice: potravinová alergie je
stav, který musí mít imunologický
podklad. Nejčastěji vzniká na podkladě imunopatologické reakce I. a IV.
typu, popřípadě III. typu.
Klinicky i diagnosticky nejsrozumitelnější je alergie I. typu, tedy
zprostředkovaná IgE protilátkami
– atopie. Dnes však řadíme k potravinovým alergiím i tzv. reakce non-IgE,
tedy stavy zprostředkované jinými
izotopy imunoglobulinů (IgG, IgA)
nebo imunokomplexy (imunopatologická reakce III. typu) a především
reakce zprostředkované imunokompetentními T lymfocyty (imunopatologická reakce IV. typu). Jsou sem
řazeny i reakce spojené s přítomností autoimunitních mechanismů jako
například celiakie (gluten-senzitivní
enteropatie).

Podkladem každé alergie je chronický eosinofilní zánět cílové struktury, ať již respiračního nebo gastrointestinálního traktu, který má
za následek zpočátku reverzibilní
poruchu funkce. Na úrovni GIT jde
o poruchu sekrece, resorpce, motility, střevo je oteklé a neplní své
funkce, zejména resorpční, uniká
tak řada vitaminů (zejména vit. B12,
který se vstřebává v terminálním
ileu) a stopových prvků.
Alergie na potraviny je u většiny
kojenců prvním projevem alergického onemocnění a u mnoha dětí
začátkem alergického pochodu.
Klinické projevy potravinové
alergie:
• změny v chování dítěte – neklid,
podrážděnost, narušený spánek,
odmítání stravy, neprospívání
dítěte
• kožní symptomy – nejčastější
projev rash, urtikarie, angioedémy, vznik eventuelně zhoršení
atopického ekzému
• respirační symptomy – u kojenců se potravinová alergie může
zprvu projevovat jako zvýšená náchylnost k respiračním infekcím.
Jedná se o různé KHCD včetně
recidivujících mediootitid (zvláště
sekretorické formy), recidivující
virózy, bronchitidy a sinusitidy,
rinitida, edém laryngu, astma
– v kojeneckém věku se může
projevovat jako opakované stavy
zahlenění a dráždivého kašle nezávisle na infekci
• gastrointestinální symptomatologie – bolesti bříška, koliky,
zvracení, průjmy nebo zácpa,
flatulence, někdy i příměs krve
a hlenu ve stolici.
Je nutno se zde zmínit o poměrně
nové jednotce syndrom enterokolitidy navozené potravinovými
proteiny EPIES (food protein-induced enterocolitis syndrome) jedná se
o non-IgE přecitlivělost na potraviny,
zejména na bílkovinu kravského
mléka, soju a rýži. Postihuje především kojence a batolata, projevuje se
profuzním zvracením, průjmem, dehydratací, hypotenzí začínající 1 – 3
hodiny po požití potraviny, přítomna
je neutrofilie, trombocytóza nebo
methemoglobinémie.
• anafylaxe – anafylaktický šok je
v kojeneckém věku extrémně

vzácný, pokud k němu dojde, má
mírnější průběh než v pozdějším
věku. Projevy jsou zejména na kůži
a gastrointestinálním traktu, vzácně dochází k dechovým obtížím
v důsledku otoku laryngu.

Prognóza
Potravinová alergie kojeneckého
věku v 80 – 90 % má tendenci vyhasínat mezi 3. – 6. rokem života, a to jak
klinicky, tak v objektivních vyšetřovacích metodách. Za tento víceméně
vítaný děj je patrně zodpovědné
dokonalejší vyzrávání trávicích
procesů a důkladnější zpracovávání
bílkovinných antigenů, které tak
nepodráždí přecitlivěle naladěnou
imunitu sliznic.Avšak u 50 – 90 %
jedinců s tímto typem alergie se postupně vyvine astma.

Etiopatogeneze
Nejčastějším vyvolavatelem alergie
na potraviny jsou bílkoviny kravského mléka, méně často vaječného
bílku, dále bílkoviny mouky a sóji,
dále hovězí bílkoviny, různé obiloviny, luštěniny, rybí maso, ořechy, ale
i celá řada dalších potravin.
V potravinové alergii hraje klíčovou roli fenomén zkřížené alergie.
Hlavními potravinovými alergeny
jsou proteiny, popřípadě glykoproteiny o molekulové hmotnosti
5 – 100 kDa, tepelným zpracováním
dochází k denaturaci a k částečné
ztrátě alergenicity, to je významné
především u bílkovin rostlinného původu. Naopak u většiny živočišných
bílkovin nevede ani teplota 60 °C
(pasterizace) ke ztrátě alergenicity.
Rozhodující pro existenci zkřížené
alergie je shodnost (identita) nebo
pouze podobnost (homologie) určitých aminokyselinových sekvencí.
Některé případy podobnosti jsou
tak významné a rozšířené, že si vysloužily svá označení: syndrom bříza-ovoce-zelenina-ořechy, syndrom
vejce-pták… Dnes jsou již u řady potravin stanoveny tzv. hlavní a vedlejší
alergeny, tak např. hlavní alergen
břízy Bet v1 je homologií k hlavním
alergenům jablka Mald1, broskve pru
p1, třešně Pruav1a je zodpovědný
mimo jiné za příznaky OAS.

Diagnostika
Diagnostika potravinové alergie
je založena na podrobné anamnéze
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a eliminačních testech. Dosud je nejlépe propracován racionální přístup
u alergie na kravské mléko – směrnice DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action Against Cow Milk Allergy – Diagnostika a základní postupy
při alergii na kravské mléko).
Alergie na kravské mléko (AKM)
představuje celosvětový problém,
existují poměrně kvalitní diagnostické testy, avšak pro formy AKM bez
prokazatelné přítomnosti IgE zatím
nebyly spolehlivé testy vytvořeny.
I v kojeneckém věku lze provést
kožní prick testy, avšak je to zbytečná
zátěž pro dítě a v případě atopického
ekzému v podstatě nemají tyto testy
zásadní výpovědní hodnotu.
Za pomocná vyšetření se považují
krevní testy:
a) vyšetření specifických IgE protilátek
b) vyšší senzitivitu mají nově prováděné funkční buněčné testy
po stimulaci alergenem (test
aktivace basofilů, blastická transformace lymfocytů)
Velkým problémem všech diagnostických testů je možnost naddiagnostikování či poddiagnostikování
potravinových alergií.
Podle směrnic DRACMA je tedy
i nadále rozhodující anamnesa, na základě jejího posouzení se poté přistupuje k dalším testům – stanovení
sérových koncentrací specifického
IgE, kožním prick testům a provedení orálního provokačního testu.
U kojeného dítěte se diagnóza potravinové alergie potvrzuje eliminací
alergizující bílkoviny z výživy matky
a její následnou reexpozicí. U uměle
živeného dítěte je třeba provést eliminační a reexpoziční test s extenzívně hydrolyzovanou formulí (např.
Nutrilom Allergy Care) – eliminace
se provádí po dobu 1 – 4 týdnů. Při
závažnější symptomatologii je třeba provést eliminaci a reexpozici
za hospitalizace.
V poslední době se za nejrychlejší,
jednoduchý a snadno použitelný nástroj pro identifikaci alergie na BKM
(bílkovinu kravského mléka) u kojenců a malých dětí, považuje Co
Miss (The Cowś Milk. related symptom score). Jedná se o konsensus
11 lékařů, odborníků na léčbu dětí
s onemocněním gastrointestinálního
18

traktu či atopickým onemocněním.
Publikováno v r. 2015 v Acta Pediatrica 1. Nástroj je určen lékařům
primární zdravotní péče pro rychlou
orientaci při podezření na alergii
na BKM.
Vzhledem k tomu, že u většiny dětí
se jedná o non IgE zprostředkovanou
reakci na BKM, je těžké tyto pacienty odhalit, protože mívají obtíže
mírnějšího charakteru na různých
orgánových systémech.
Co Miss kvantifikuje počet a závažnost příznaků, jedná se o následující
příznaky: celková nepohoda, strach,
podrážděnost, pláč…
• gastrointestinální příznaky – regurgitace, zvracení, průjem, zácpa,
krev ve stolici…
• respirační symptomy – rýma, záněty středouší, chronický kašel…
• kožní příznaky – stopický ekzém,
urticarie, angioedémy
V Co Miss skóre se pohybuje od 0
do 33, přičemž každý příznak má
maximální skóre 6, hodnota nad 12
s přítomností nejméně 3 příznaků
a zapojení alespoň dvou orgánových
systémů se považuje za rizikovou pro
ohrožení alergií na BKM. Klinické
studie ukazují, že prediktivní hodnota tohoto nástroje je 80 %, pokud je
skóre vyšší než 12 na začátku a po 2
týdnech eliminační diety se sníží
na méně než 6.

Léčba
Jedinou léčbou je důsledná eliminace alergizujícího proteinu, někdy
je nutno podat dietu s aminokyselinovými preparáty (Neocate).
Stále je diskutován význam podávání probiotik kojencům s projevy
potravinové alergie. Po narození je
gastrointestinální trakt osidlován
bakteriemi z porodního kanálu
a trávicího traktu matky za podpory
oligosacharidů mateřského mléka
(prebiotik), které podporují růst
probiotických bakterií.
Jsou jednoznačně prokázány následující účinky probiotik: pozitivně
působí na rozvoj střevní mikroflory, zvyšují odolnost k patogenům
v rámci kompetitivního působení
probiotik. Modulují prospěšně vývoj slizničního imunitního systému,
za dominantní je považována zejména indukce sekrečního IgA, interleu-
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kinu 6 a zvýšení některých markerů
imunokompetentních buněk (toll
receptor – 2 …), mají i metabolické
účinky – snižování koncentrace cholesterolu, dekonjugace žlučových kyselin ve střevě, produkce mastných
kyselin s krátkým řetězcem, snížení
toxických a mutagenních reakcí
v tlustém střevě…
K dispozici je celá řada preparátů,
některé je možno podávat již od 1
měsíce. (Swiss laktobacílky baby,
probiotické kapky Bio Gaia, Biopron probiotické kapky, Biopron
laktobacílky baby, Probio – Fix baby,
Probacin…)

Výživa kojence
Bylo opakovaně prokázáno, že
kojení má významný preventivní
vliv na vznik onemocnění v dětském
věku – je prevencí alergie atopického ekzému, astmatu, celiakie, ale
dokonce může ovlivnit vznik obezity,
hypertenze nebo některých autoimunitních onemocnění v dospělosti.
Na druhé straně se však u dětí
matek s manifestním alergickým onemocněním, pokud byly kojeny déle
než 6 měsíců, vyskytlo až o 80 % více
senzibilizace než u stejně geneticky
zatížených dětí, avšak nekojených.
Principy optimální kojenecké
výživy
1. Výhradní kojení 4 – 6 měsíců
2.		V případě nemožnosti kojit nebo
nedostatečného kojení v období
do 6 měsíců věku podávat počáteční umělou mléčnou kojeneckou výživu, která je připravovaná
na bázi adaptované bílkoviny
kravského mléka, doporučují se
mléka s vysoce hydrolyzovanou
BKM nebo až mléka s úplnou
hydrolýzou bílkovin, tedy mléka
s volnými aminokyselinami.
U počáteční kojenecké výživy je
proti bílkovině nativního kravského mléka upravený poměr
syrovátky a kaseinu (u nativního
KM 20:80, u MM 70:30 a u PKV
– počáteční kojenecké výživy alespoň 50:50), betalaktoglobulin,
obsažený v KM se u MM vůbec nevyskytuje, jeho hlavní bílkovinou
je laktalbumin, hlavním cukrem
počátečního mléka je laktóza.
Je k dispozici velké množství ko-

jeneckých mlék (Nutrilon Allergy
Care, Nutrilon Anti-Collins, Nestlé Alfaré, Beba HA, Hipp HA Combiotic, Humana AR při GER…).
3. Zavedení tuhé stravy, nemléčných
příkrmů nejdříve po ukončení 4.
měsíce života, spíše až v 6. měsíci, záleží na psychomotorickém
vývoji kojence, vzhledem k podávání lžičkou, je nutné, aby dítě
dokázalo sedět samo nebo s oporou, otevřít ústa, když vidí lžičku
a po podání sousta ho polknout.
4. Od 6. měsíce života již smíšená
kojenecká strava, použít pokračovací umělou kojeneckou mléčnou výživu. Jako první se zavádí
monokomponentní zeleninový
příkrm a postupně se přidává
vícesložkové zeleninové pyré,
vždy vařené, začíná se zeleninou
s relativně nízkou alergenicitou
– brambory, brokolice, květák,
cuketa, dýně, mrkev, špenát…
posléze se zavádí masozeleninový
příkrm (z masa drůbež, králík).
Cca měsíc po zelenině se zavádí
ovocné pyré, opět nejprve tepelně zpracované jablko, hruška,
meruňka, banán, šťáva z hroznů.
Zařazení obilovin a lepku do jídelníčku dítěte se doporučuje nejdéle mezi 6. – 7. měsícem věku. V několika studiích bylo prokázáno,
že u pozdějšího zařazení lepku
stoupá riziko celiakie i budoucí
možné alergie na lepek. Slepičí
vejce přidávat až po 1. roce věku
a ryby podstatně později, někteří
autoři doporučují až po 3. roce
života.

Teorie promarněných
mechanizmů orální
tolerance:
Čím později nabídneme jakýkoli antigen imunokompetentním
buňkám střevní sliznice, tím snáze
můžeme očekávat selhání fenoménů
pozitivní či negativní selekce, tedy
selhání správného naladění regulace
vůči cizorodým antigenů.
Dokonce se uvádí, že stopová expozice potravinovým alergenům v kojeneckém věku podporuje alergickou
senzibilizaci, zatímco expozice
vysokým dávkám alergenů v tomto
věku vede k toleranci, přepnutím
pomahačských buněk z podtypu Th2
na podtyp Th1.

Možnosti nekonvenční
medicíny u potravinových
alergií
S výše uvedenými teoretickými
výstupy v podstatě souhlasíme.
Na rozdíl od konvenční medicíny,
máme prostřednictvím metody EAV
v rukách možnost velmi rychlé a nezatěžující diagnostiky. Jsme schopni
proměřit kojence prakticky od narození a tak rychle zjistit příčinu řady
symptomů- neklidu dítěte, poruch
spánku, celé řady dyspeptických
projevů, kojeneckých kolik… tak, jak
bylo výše uvedeno.
U kojených dětí se často setkáme
s intolerancí mateřského mléka, je
to častěji u žen atopiček, je pak nezbytné primárně neléčit kojence, ale
proměřit matku, upravit její dietu,
proměřením potravin a pomocí homeopatik matku stabilizovat, často
velmi rychle dojde k ústupu symptomů u kojence, aniž bychom museli
zasahovat do jeho režimu nebo mu
přidávat léky.
Poměrně častá je intolerance
umělé kojenecké výživy, pokud dítě
nemůže být kojeno a i zde rychlým
rezonančním testem můžeme dítěti
doporučit vhodnou stravu.
U rizikových dětí nebo dětí s již
alergickými projevy doporučujeme
pomalejší a opatrné zavádění příkrmů a opět s výhodou pomocí měření
vytipujeme vhodné potraviny, které
dítě toleruje.
Osvědčená homeopatika:
Nitricum acidum, Argentin nitricum, Nux vomica, Antimonium crudum, Calcarea phosphorica, Okoubaka, Natrum carbonicum Aethusa,
Natrum sulfuricum, Lac caninum…

Kasuistiky
1. kasuistika
Chlapec V.R. narozený 21. 10. 2014.
RA: oba rodiče alergici, otec M.
Crohn, matka bifasická psychóza,
teta + ve věku kolem 20 let na hematologickou malignitu, u prarodičů
hypertenze, astma bronch.
OA: dítě z1. gravidity fysiol., porod
v termínu spont. bez problémů,
nekříšen, poporodní vývoj v normě
NO: dítě nekojeno, protože matka je
na chronické psychiatrické medikaci
a kojení je kontraindikováno. Protože
s tím počítali a i vzhledem k anamne-

se atopie obou rodičů, zavedena výživa hydrolyzovaným mlékem Beba HA
1. a zároveň pediatr doporučil užívání probiotik. Přesto ihned od porodu
problémy – ublinkávání po každém
krmení, nadýmání, páchnoucí plyny,(maminka poznamenává, že opravdu nemají voňavé miminko), stoličky
časté černozelené, bolesti bříška,
dítě neustále pláče, neklidné, špatně
spí,chce nosit, to se jedině na chvíli
zklidní, neprospívá. Dět. lékař přidal
Espumisan a Rescue kapky, ale bez
efektu.
1. měření EAV: 28. 11. 2014
Obj. dítě subicterické, bříško vzedmuté, počínající umbil. hernie.
KMB na všech drahách HK 70+10,
na DK 60+30 pomocí energetických
informačních nosičů firmy Embitron
diagnostikována alimentární alergie
a onemocnění GIT.
Zjištěna intolerance podávaného
kojeneckého mléka i probiotik a digestiv. Proměřena další kojenecká
mléka vhodný pouze Nutrilon HA 1.
Homeopatika: Chamomilla, Nux
vomica a Taraxacum, dále Baby calm
2. měření EAV: prosinec 2015
Klinicky stav se výrazně upravil, stolice již normální dětské, bez zápachu,
zmírnilo se ublinkávání, dítě klidnější, prospívá, ubylo kolik, objevila se
ale varikokéla.
KMB na všech drahách HK i DK vše
50, pouze na tlustém střevu 60.
Terapie: Apis, Clematis, Arnica
3. měření: leden 2015
Dítě bez obtíží, prodělalo lehčí
nachlazení s rýmou, zvládnuto homeopaticky, varikokéla se vstřebala,
KMB vše 50, pokračuje v kojeneckém mléce Nutrilon HA a zavedena
komstituční léčba homeopatiky Calcarea phosphorica 30 CH.
Vzhledem k riziku rozvoje alimentární alergie u chlapce testujeme
metodou EAV i zaváděné příkrmy.
2. kasuistika
Dívka narozena 22. 7. 2007.
U nás poprvé vyšetřena v 7 měsících věku v únoru 2008 pro těžkou
generalisovanou formu atopického
ekzému.
RA: alergie u matky potravinová
a astma bronchiale, u prarodičů ná-
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originální práce
dorová onemocnění, jinak nevýzn.
OA: dítě ze 2. těhotenství fysiol.,
porod v termínu spont., ale protrahovaný, nekříšena, poporodní vývoj
fysiologický. Kojená, ale v šestinedělí
nedostatek mateřského mléka, musela být dokrmována umělou stravou.
Po Beba HA 1 silné koliky, zvracení,
přechod na Nutrilon Pepti, obtíže
mírnější, ale trvají, od 6. týdne již
pouze na mateřském mléce, zažívací
obtíže vymyzely. Očkování. 4. den
Tbc bez reakcí následně 1. Infanrix
hexa bez reakce, po 2. Infanrixu
hexa febrilie, následně výrazné
zhoršení atopického ekzému. Do 5.
měsíce věku GER.
NO: od 4 měsíců věku atopický
ekzém těžká generalisovaná forma
mokvající s četnými exkoriacemi,
dítě neklidé, pro silný pruritus špatný spánek, léčena na kožní ambulanci antihistaminiky a kortikoidními
krémy, ale bez většího efektu. Výrazné zhoršení ekzému po očkování
a zavedení příkrmů.
1. měření EAV únor 2008
KMB HK vše 70, pouze na dráze tl.
střeva 70+10 a dráze alergie 80, KMB
na DK vše 80 na dráze kůže 80+10,
zjištěna zátěž očkovacími látkami
a alimentární alergie, mateřské mléko nevadí.
Homeopatika: Pulsatilla 30 CH, Nitricum acidum 9 CH, Rhus toxicodendron 9CH a Urtica urens 9 CH.
Zároveň proveden test potravin zjištěna intolerance většiny příkrmů, co
dítě v té době dostávalo. Následně
i imunologickým vyšetřením prokázána přecitlivělost na bílkovinu kravského mléka, beta i alfalaktoglobulin,
vaječný žloutek i bílek, pšeničnou
mouku, gluten, soju, vlašské ořechy,
hypogammaglobulinemie. Po zavedení homeopatické léčby a dietních
opatřeních se stav výrazně zlepšil,
po půl roce atopický ekzém zcela
vymizel, na KMB HK i DK vše 50.
Holčičku sleduji dosud, bohužel
u ní nedošlo k vymizení alimentární
alergie, klinicky je zcela bez obtíží,
pouze občasné krátkodobé alergické
reakce po náhodně snědených alergisujícíh potravinách, ale zaberou
akutně podaná antihistaminika.
Bohužel dítě je trvale limitováno
nutností vyloučit z jídelníčku velké
20

množství potravin, nemůže se stravovat ve školní jídelně... opakovaně
měříme potraviny.

Závěr
Dalo by se říci že alergie představuje novodobou neinfekční pandemii
a že zejména nárůst pacientů trpících nějakou potravinovou alergií je
alarmující.
Tato situace je určitě způsobena
mimo jiné i zhoršenou kvalitou
potravin a charakterem stravování
všeobecně. Mimo jiné však též vlivem
genetických manipulací s plodinami
a zvýšeným obsahem různých additiv
v potravinářských produktech.
Pomocí včasného testování potravin metodou EAV však můžeme
velmi efektivně zabránit rozvoji potravinových alergií dítěte a ovlivnit
tak spuštění celé alergické kaskády.

Diskuse
Jak již bylo řečeno, diagnostika potravinových alergií je velmi
problematická a i metody klasické
medicíny,ověřené EBM, mají řadu
úskalí. Dosud neexistuje žádná 100%
spolehlivá metoda a často lékař
získává falešně pozitivní i falešně
negativní výsledky. Navíc i z důvodu finančí náročnosti není možno
vyšetřit celou škálu potravinových
alergenů, kterými daný pacient
může být senzibilizován. Takže se
nakonec ve většině případů provede
vyšetření základních potravinových
alergenů, pacient je poučen o možných zkřížených alergiích a je doporučeno vyloučení problematických
potravin z jídelníčku. U kojenců se
pouze „cestou pokusů a omylů“ mění
umělá mléka, eventuelně se přidávají
probiotika a digestiva, tak, aby dítě
pokud možno, co nejlépe na dané
stravě prospívalo.
Pochopitelně, že ani metoda EAV
není 100% a je nutno si uvědomit, že
testem potravin na principu biorezonance, nezjišťujeme imunologický
podklad, ale pouze intoleranci dané
potraviny. Výhodou však je především to, že vyšetření je nezatěžující,
bez možného rizika alergické reakce,
u kojenců a malých dětí, bez stresujících a nepříjemných zákroků, jako
je krevní odběr či kožní prick test
a v neposlední řadě je to možnost
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proměření velkého množství potravinových vzorků při jednom měření.
Z praktického hlediska je pro
pacienta rozhodující vědět, které
konkrétní potraviny ho zatěžují a má
je omezit, či eliminovat, než aby
přesně věděl, která z potravin způsobuje odpověď v imunitním systému
v podobě pozitivity imunologických
markerů.
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Souhrn
Roztroušená mozkomíšní sklerosa
postihuje stále více lidí. Jedná se
o chronické autoimunní onemocnění, které postihuje především mladé
lidi. Ve sdělení je poukázáno na to,
že použitím kombinace klasické
i nekonvenční medicíny lze velmi významně ovlivnit průběh i prognosu
tohoto onemocnění.

Klíčová slova
Roztroušená sklerosa, chronický
autoimunitní zánět, akupunktura,
biologická léčba, homeopatie

1) Obecně definice RMS
Roztroušená sklerosa, neboli sclerosis multiplex je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém
imunitní systém napadá centrální
nervovou soustavu (mozek a míchu),
kde způsobuje rozpad myelinových
pochev (demyelinizaci).
Nemoc postihuje především mladé
lidi, ve věku od 20 do 40 let, přičemž
častěji jsou postiženy ženy – 2:1. Výskyt je 2 až 150 jedinců na 100 000
obyvatel.
RS ovlivňuje schopnost nervových
buněk (neuronů)v mozku a míše
spolu vzájemně komunikovat. Nervové buňky spolu komunikují prostřednictvím vysílání nervových vzruchů
přes dlouhé neuronové výběžky axony (neurity), které jsou obaleny v izolační látce, myelinu. Ten významně
urychluje vedení nervového vzruchu
a zabraňuje jeho přenosu na okolní
vlákna a struktury. Je bezpodmínečně nutný ke správnému fungování
CNS. Při RS napadá imunitní systém
myelin a ničí jej. Následkem zánětu
dochází k jizvení v bílé hmotě – tedy
ke vzniku drobných ložisek.
U RS se mohou následně vyskytnout prakticky jakékoliv neurolo-

gické symptomy, jak fyzické, tak
psychické povahy.
RS se dělí na dvě formy a to na benigní a maligní. Benigní typ je charakterizován malým množstvím atak,
maligní typ jich má mnoho a vede
rychle ke vzniku invalidity.
Známe čtyři základní formy nemoci a to: relaps- remitentní, sekundárně progresivní, primárně progresivní a relabující – progresivní.
Mezi záchvaty mohou symptomy
zcela vymizet, ale spíše častěji přetrvávají, i když v mírnější podobě.

2) Historie
Onemocnění poprvé popsal Jean
Martin Charcot v r. 1868. Charcot nemoc nazval sclerose en plaques. Tři
základní příznaky RS jsou nystagmus,
intenční třes a skandovaná řeč – jsou
známy pod názvem Charcotova trias.
U pacientů jsou rovněž popsány kognitivní změny ve smyslu oslabené
paměti.
I před Charcotem popsali řadu
klinických příznaků RS britsdký profesor Robert Carswell (1793 – 1857)
a francouzský profesor anatomie
Jean Cruveihier (1791 – 1873).
Nemocí se dále zabývali Eugene
Devic (1858 – 1930), Jozsef Baló
(1895 – 1979), Paul Ferdinand Schilder (1886 – 1940) a Otto Marburg
(1874 – 1948).
Byly popsány případy onemocnění, které se podobají RS, nebo jí
i přímo byly, ale nebyly tak nazvány
ii mnohem dříve – např. Svatá Lidwina se Schiedamu, (1380 – 1433),
holandská jeptiška může být první
z jasně definovaných pacientů s RS.
Dalším významným jedincem byl
např. Augustus Frederick dÉste
(1794 – 1848).

3) Etiologie
Epidemiologické studie RS poskytují řadu možných příčin onemocnění, včetně dědičných faktorů.
RS je tedy autoimunní onemocnění,
dědičné vlivy jsou pokládány spíše
za rizikové – bylo popsány 1 372
genů, které by se mohly na vzniku onemocnění podílet. Riziko je
významnější v případě postižení
sourozenců, rodičů a dětí. U jednovaječných dvojčat je v případě
postižení cca 35% riziko postižení
obou jedinců.
Další riziko představují změny
v HLA systému, souboru genů
na chromozomu 6, který slouží
ke komunikaci mezi buňkami imunitního systému navzájem a jednak
ke komunikaci s buňkami ostatních
orgánů. S RS jsou spojovány varianty
dvou dalších genů, konkrétně IL2RA
a IL7RA, podjednotky receptorů pro
Interleukin -2 a interleukin – 7. HLA
proteiny se podílejí na prezentaci
antigenu buňkám imunitního systému, jsou tedy klíčové pro fungování IS jako celku. Mutace v genech
receptorů pro signální molekuly
(interleukiny) IL-2 a IL-7 jsou známé
tím, že jsou asociovány s výskytem
autoimunních onemocnění jako je
např. diabetes mellitus I. typu.
Dalším rizikem jsou infekční příčiny. Klasická medicína její výzkumy
uvádějí možnou souvislost vzniku
onemocnění u jedinců s častými
infekty v raném dětství. Jsou také
známy některé viry, které se u pacientů s RS vyskytují významně častěji
– jde především o HSV – Varicella
zooster, EBV, endogenní retroviry
a Chlamydia pneumoniae.
Podle našich pozorování v EAV vyšetřeních jsme u všech pacientů našli
zátěže způsobené virem spalniček
a v anamnese šlo buď o slabě probí-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2016

21

originální práce
hající onemocnění nebo o stav cca
10 – 12 let po očkování a následně
kontakt s virem spalniček (většinou
o kontakt s čerstvě očkovaným jedincem). Dále potvrzujeme možnou
souvislost s viry Varicella zooster
i s Chl. pneumoniae.
Dále jsme ale prokázali postižení
dalšími viry s afinitou k CNS – jakou
jsou např. Coxsackie viry a dále také
postižení Borrelií. Zdá se, že virová
etiologie vede k maligním projevům
nemoci, bakteriální spíše k benigním, resp. pomalejším průběhům.
Jak je známo viry spalniček jsou
často nalézány u pacientů i s jinými
autoimunními onemocněními, jako
je např. m. Crohn, diabetes mellitus
a další.
Je otázkou, zda tedy vůbec očkovat
a nebo raději ne. Nebo by se muselo
přeočkovávat po cca 10 letech. To
jsou samozřejmě otázky, kterými
bude nutno se zabývat vzhledem
k neustále rostoucím počtům nově
vznikajících autoimunních procesů.
Dalšími faktory vzniku onemocnění jsou neinfekční faktory. RS
je popisovány častěji u lidí žijících
dále od rovníku – je uvažován vliv
slunečního záření a zejména snížená produkce a příjem D vitamínu.
Nepochybným spouštěčem vzniku
onemocnění je stres.
Jedním z prvních příznaků onemocnění může být iridocyklitida.
Tzn., že pacient nechtěl něco vidět.
Připomeňme si, že pravá strana je
ženská energie, levá mužská. Souvisí
to s energiemi JIN a JANG. Musíme
tedy zjistit, čeho se problém týkal,
zda se jednalo o problém s někým
konkrétním – mužem nebo ženou,
případně mužskou nebo ženskou
částí energie v samotném pacientovi
a dále, jakou emoci vlastně potlačil,
co nechtěl vidět. Na tuto situaci potom můžeme podat situační homeopatický lék, který pomůže se s danou
situací vyrovnat a zpracovat ji. Samozřejmě lze zapojit i psychoterapii.
Proč někteří nemocní jsou postiženi RS, zatímco jiní nikoliv,
přestože se setkali se stejnými viry
nebo bakteriemi. Musíme vycházet
z toho, že nemoc nám ukazuje „stín“.
Mezi další příznaky RS patří tremor
a strnulost, omezení hybnosti. Třes
znamená vlastně neúčelné pohyby,
22

jakoby přetížení mozku. Třeseme se
také proto, že chceme ze sebe něco
setřást a tím se toho zbavit. Třeseme
se strachy nebo hrůzou. Samozřejmě
jde o podvědomé pocity, které nemocný mnohdy neumí pojmenovat
a musí k nim teprve postupně dojít
a pochopit je.
Strnulost je vlastně obrazem neschopnosti se pohnout kupředu,
většinou je diktovaná strachem nebo
obavami, případně potřebou někoho
potrestat – „vyděsil mne tak, že se
nemohu hnout a tak teď to bude
muset stále vidět – je to jeho vina!“
Strnulost také znamená, že člověk
není schopen se s něčím vyrovnat,
přizpůsobit se, být pružný ve svém
chápání i přijímání věcí… Tento stav
je vyčerpávající a jak ubývá sil, tak se
nemoc zhoršuje.
Existují určité studie, které prokazují jako možný vliv vzniku onemocnění kouření, očkování proti
hepatitidě B (zde je spíše uvažováno
o tom, že očkování urychlí manifestaci onemocnění). K tomu se přikláníme i my, z důvodů, že očkování zatíží
imunitní systém a detoxikační funkci
jater a tím umožní větší prozánětlivé
působení virů nebo bakterií.

4) Epidemiologie
Epidemiologie se opírá o dva
základní statistické parametry: incidenci a prevalenci. Incidence udává
počet nově nemocných jedinců
k celkovému počtu jedinců ve sledované populaci, prevalence je poměr
počtu nemocných k celkovému počtu obyvatel.
RS má prevalenci, která se v závislosti na zemi nebo specifické populaci pohybuje od 2 do 150 pacientů
na 100 000 obyvatel.
RS se objevuje většinou kolem 30
let věku, ale může se objevit i u dětí.
Primárně progresivní forma je nejběžnější u lidí kolem 50 let věku.

5) Příznaky a symptomy
Příznaky se objevují v občasných
akutních obdobích, které se nazývají
relaps. Jedním z prvních příznaků
vzniku onemocnění je iridocyklitida, která může předcházet dalším
příznakům i o řadu let. Vlastní
příznaky RS se dělí na senzorické
(46 %), vizuální (33 %), cerebrální
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(30 %) a motorické (26 %). Počáteční
příznaky bývají mírné, přechodné.
V dalším průběhu onemocnění
se mohou objevovat jakékoliv neurologické příznaky, včetně změn
citlivosti, svalové slabosti, svalových
křečí, pohybových obtíží, obtíží s koordinací a rovnováhou, problémů
s řečí nebo polykáním, zrakové obtíže – nystagmus, diplopie, neuritis
n. opticus. Mezi časté příznaky patří
i výkyvy nálad, deprese apod.
Hlavním objektivním měřítkem
progrese postižení a závažnosti
příznaků je Kurtzkeho stupnice
postižení, známá též jako EDSS (Expanded Disability Status Scale) nebo
Kutzkeho škála.
Ataky přicházejí nepravidelně,
někdy i několikrát do roka. Častěji
se vyskytují během jara a léta, při
dalších infekcích jako jsou chřipkové
stavy, gastroenteritidách apod. Spouštěčem je vždy stres. Rizikové je také
těhotenství, resp. několik prvních
měsíců po porodu.
Charakteristiky jednotlivých forem:
a) Relaps remitentní
Je charakteristická střídáním atak
a remisí, trvá zpravidla několik let.
Jedná se o nejčastější formu RS, kterou onemocnění začíná u 85 – 90 %
pacientů. Poté dochází většinou
k částečné až úplné remisi. Může
být i pouze jedna ataka a desitiletí
remise. Pouze tato forma je dobře
ovlivnitelná léky.
b) Sekundárně progresivní
Ta následuje první typ. K této formě dochází tehdy, když organismus
vyčerpá svoje regenerační schopnosti. Zde dochází k nárůstu invalidity.
Medián mezi počátkem relaps remitentní formy a jejím přechodem
k sekundárně progresivní je 19 let.
Pomocí nekonvenčních metod je
možno tuto dobu významně prodloužit, protože můžeme podpořit
schopnost regenerace organismu
a také máme prostředky, které významně pomáhají při likvidaci virů
a toxinů a i dalších zátěžových faktorů v organismu.
c) Primárně progresivní forma
Tato forma postihuje cca 10 – 15 %

pacientů, kteří po prvotních symptomech RS neměli nikdy období remise. Je charakterizována pozvolnou
progresí obtíží a invalidity od počátku onemocnění. Vzniká v pozdějším
věku, většinou kolem 40 – 50 let. Je
jen těžko ovlivnitelná léky.
d) Relabující progresivní forma
Je velmi vzácná a nejméně běžná
forma RS. Je od počátku velmi progresivní, po atakách nedochází k žádnému zlepšení a každý relaps zanechává
trvalé neurologické poškození. Vede
rychle ke vzniku invalidity a prakticky nereaguje na léčbu. Postihuje také
jedince kolem 40 let věku.

6) Patogeneze
Patogenní projevy RS jsou poměrně různorodé a liší se podle konkrétní formy tohoto onemocnění.
Typické jsou léze, tedy jizvy, které
lze detekovat v některých částech
mozku a zánětlivý autoimunní proces způsobený reakcí bílých krvinek
na přítomnost myelinu.
Léze, neboli plaky se vytvářejí
v nervové soustavě. Dosahují rozměrů od 1 mm po několik centimetrů.
Nejčastěji postihují bílou hmotu
v blízkosti komor mozečku, mozkového kmene, bazálních ganglií, míchy
a zrakového nervu.
Myelinová pochva je tuková vrstva,
která pomáhá přenosu elektrických
signálů. Při poškození myelinu nacházíme signály i při měření EAV
na dráze tukové degenerace ve smyslu minus.
Vedle demyelinizace je dalším
patologickým znakem onemocnění
zánětlivý proces způsobený T-lymfocyty. Při RS přestupují T-lymfocyty
do mozku přes hematoencefalickou
bariéru. Tato byla poškozena právě
např. infekčním procesem způsobeným viry nebo bakteriemi. T-lymfocyty potom považují myelin za cizorodý
jako infekci a napadají jej. To vyvolá
zánětlivé procesy, stimulující další
buňky imunitního systému a následné další destrukci.

7) Diagnosa
Počátky onemocnění nemusí být
vždy rozpoznány – může jít o jedinou
ataku za celý život, takže se diagnosa
ani nikdy nestanoví. Iridocyklitida
také může a nebo nemusí vyústit
v RS.

Historicky byla pro diagnostiku
RS používána Schumacherova a Poserova kritéria. Od r. 2001 se používají McDonaldova kritéria, která se
zaměřují na prokázání diseminace
RS lézí v prostoru a čase za pomoci
klinických, laboratorních a radiologických dat. Diagnosa je stanovena až
tehdy, když se vyloučí ostatní možné
příčiny symptomů.
Mezi zásadní vyšetřovací metody
patří klinický neurologický nález,
MRI, analýza mozkomíšního moku
a evokované potenciály. Magnetická
rezonance mozku a páteře zobrazí
oblast, kde proběhla demyelinizace.
Pro zvýraznění aktivních lézí může
být podána i.v. kontrastní látka gadolinium. Vyšetření mozkomíšního
moku může poskytnout známky
chronického zánětu CNS. Je testována přítomnost oligoklonálních
proužků, jejich abnormální hladiny
protilátek se vyskytují u 75 – 85%
pacientů s RS.
Odezvy mozku jsou posuzovány
pomocí evokovaných potenciálů
vizuálních a senzorických. Vychází
z toho, že nervový systém pacientů
s RS kvůli demyelinizaci reaguje
méně aktivně na stimulaci očního
nervu a smyslových nervů.
V nekonvenční medicíně používáme k diagnostice především elektrodiagnostické postupy, zejména
EAV.Při měření měříme nejprve
KMB na všech drahách a následně
ty body, které mají souvislost s onemocněním, případně celé dráhy,
které vykazují nějakou patologii.
Nejdůležitější je samozřejmě dráha
lymfatická, dráha nervové degenerace a dráha tukové degenerace.
Zde potom zjišťuje možné příčiny
onemocnění. Měříme postupně
podle schématu: viry, bakterie, plísně, parazity, chemickou či fyzikální
zátěž, alergie, toxiny, stres. K testu
EAV přistupujeme vždy až po důkladně odebrané anamnese, kde se
soustředíme na časové souvislosti
vzniku onemocnění, předchorobí,
případně i rodinnou zátěž.
Tím vlastně můžeme nalézt většinu, nebo alespoň ty zásadní etiologická agens, která se na vzniku onemocnění podílela a můžeme potom
lépe stanovit terapeutický plán.

8) Léčba – klasická,
nekonvenční
V průběhu let se vyvinula řada lékařských schémat k léčbě RS. Žádný
postup ale nevedl k vyléčení nemoci,
spíše šlo jen o její zpomalení a případně snížení počtu atak.
Během akutních atak se podávají
standardně infuse s vysokými dávkami kortikosteroidů, jako je např.
metylprednisolon. Dlouhodobá
léčba kortikoidy ale má řadu vedlejších účinků, mezi něž patří zejména
vznik osteoporozy, diabetes mellitus,
žaludeční vředy, otoky, cushingoidní
vzhled, případně i vysoký krevní tlak.
K roku 2007 bylo schváleno regulačními úřady různých zemí celkem
šest chorobu modifikujících
léků. Týká se to rané klinické formy
relaps remitující RS.
Tři z nich jsou interferony:
a) Dvě verze interferonu beta – 1a,
dostupné pod názvem – Avonex,
CinnoVex, ReciGen, a Rebif
b) Jedna verze interferonu beta –
1b – americký obchodní název je
Betaseron, u nás Betaferon
c) Čtvrtým lékem je glatiramer acetát – Copaxone
d) Pátým je mitoxantron – imunosupresivum používané při chemoterapiích, schválený pouze
v USA, převážně pro sekundárně
progresivní RS
e) Šestým lékem je natalizumab –
Tysabri.
Všechny tyto léky zpomalí zánětlivý proces, podle posledních studií
se zdá, že nejúčinnější je Tysabri a to
jak v počtu relapsů, tak z hlediska zastavení progrese postižení. První tři
jsou aplikovány s.c.denně, Copaxone
1× týdně i.m., další dva 1× měsíčně
v i.v. infusi.
Léčba má také vedlejší účinky –
především se v místě vpichu mohou
vytvářet poškození tkáně až nekrosy,
pacient může mít alergické reakce,
únavu, stav podobný chřipce s myalgiemi apod.
Některé vedlejší účinky nebo
nesnášenlivost léčby potom vede
k jejímu přerušení nebo dokonce
i ukončení.
Nekonvenční postupy:
I zde může nekonvenční medicína pomoci. Jednak používáme léky
na zvládnutí situace, která onemoc-
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nění spustila – tedy situační homeopatika, dále léky drenážní – na vyčištění organismu a podporu správné
funkce obranných mechanismů.
Odstranění virů a bakterií, resp. je
spíše nutno je dostat pod kontrolu
imunitního systému.
Je potřeba mít stále na paměti, že
IS se sestává ze čtyř vzájemně kooperujících částí a to psychiky, nervového systému, systému žláz s vnitřní
sekrecí a imunitního systému v krvi
a na sliznicích. Teprve součinnost
všech těchto částí vede ke zlepšení
stavu, zastavení nemoci a případně
k jejímu významnému zlepšení.
V terapii vždy volíme různé kombinace léčebných metod podle holistického plánu:
Pro připomenutí:
a) Vlastní motivace
b) Dietní opatření, úprava stravy
c) Rehabilitace, fyzioterapie
d) Akupunktura
e) Homeopatie
f) Fyziologická regulační medicína
g) Doplnění chybějících stopových
prvků nebo vitamínů
h) Alopatika
i) Chirurgické postupy tam, kde je
to nezbytné
A) Podpora psychiky
Vlastní motivace je naprosto zásadní při léčbě dlouhodobě nemocného
pacienta. V dnešní době internetu
si každý nemocný po zjištění své
diagnosy sedne k počítači a začne
vyhledávat vše, co kdo o jejích nemoci napsal. A v naprosté většině se
vyděsí nepříznivých zpráv. Strach,
jak všichni víme je energie blokující,
proto nemocný nemá moc vlastních
sil k uzdravování. Také návštěvy ambulancí, kde vidí, jak dopadá řada lidí
se stejnou diagnozou není často příliš povzbuzující. Je proto potřeba nemocného nejprve uklidnit, vysvětlit
mu situaci, ukázat jaké máme cesty.
EAV je v tom velmi dobrým pomocníkem. Můžeme nemocnému ukázat,
co vše je v organizmu postižené, zda
je tam zánět, nebo již „jede na rezervy“ a ukázat mu, jak ten který lék stav
zlepší, případně zcela upraví.
Potom je potřeba upřesnit časové
údaje. Někteří nemocní chtějí okamžitý zázrak a nechtějí čekat. Tím ale
jejich spolupráce je také omezena.
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mech můžeme podat HISTAMINUM
15 CH 1× denně.
Proto základem všeho je pohovor,
kde se nemocnému snažíme vše
vysvětlit a především to, proč onemocnění vzniklo u něj a co uděláme
proto, aby se jeho zdravotní stav
v průběhu času zlepšil.
Jednak použijeme léky podporující
psychiku – jak situační – viz výše,
tak léky zlepšující náladu, působící
proti depresi, případně vyrovnávající
výkyvy nálad.
Nejčastěji se setkáváme s lékem
STAPHYSAGRIA. Je to lék na křivdu
a bezmocný vztek. Pacient je velmi
citlivý, snadno se urazí, nesnese
nespravedlnost. Lék je vhodný pro
onemocnění z potlačené zlosti s rozhořčením, zlosti s tichým smutkem,
ze zklamání, uražené hrdosti, ponížení, z rozhořčení, ale i ze sexuálního
zneužití. Pacient přijímá autoritu,
není schopen kohokoliv konfrontovat, spíše jen bezmocně trpí. Přitom
nenávidí konflikty, neví, co říci, když
mu bylo ublíženo, vhodná odpověď
ho napadá až později. Je velmi citlivý
na to, co o něm říkají druzí, sebemenší slůvko mu může ublížit. Zároveň
má strach, že ztratí sebekontrolu. Má
také strach z budoucnosti, je plný
starostí a obav. Může zde být i prvek
hypochondrie ženoucí pacienta
k sebevraždě. Tento lék podáváme
v ředění 15 CH 1× denně nebo 30
CH 1× týdně, případně v LM potenci
1× denně.
Dalším vhodným lékem je IGNATIA. Je to lék plný protikladů, smích
i pláč v jednom uzlíčku. Hodí se pro
nemocné, kde onemocnění vzniklo z úleku, urážky, ponížení nebo
zklamání, případně po ztrátě blízkého člověka. Nálada je proměnlivá,
rychle se mění. Pacient svoji úzkost
somatizuje, může mít problémy s hlasem – uvádějí pocit sevřeného hrdla,
stav se zlepší chůzí, lépe snáší těžká
jídla, zatímco lehká ho tíží v žaludku.
Nesnese dotek. Vše se zlepší rozptýlením, změnou polohy, hlubokým
dýcháním. Pacient také chce jíst
ovoce, kyselé jídlo, žitný chléb. Potí
se ve tváři, ostatní části těla se nepotí.
Na paniku Je ACONITUM. To si
pacient bere vždy, když má pocit,
že situaci nezvládne. Opět v ředění
15 CH.
Samozřejmě můžeme použít jakýkoliv jiný lék podle anamnesy, tyto
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dva se ale objevují nejčastěji.
Dále je vhodná psychoterapie.
Jako účinné se ukázaly také Bachovy
květy – zde se osvědčil ASPEN, OAK,
OLIVE, AGRIMONY, preparáty firmy
EPAM – psychický EPAM a AntiStress
firmy Hemann.
Z preparátů GUNA máme osvědčené dva a to GUNA – SEROTONIN
a GUNA – MOOD. G-Serotonin působí přímo proti depresi, G-Mood
má podobné indikace jako podání
Ignatie.
Můžeme použít také akupunkturu
– osvědčilo se dělat 2× ročně kůry
na podporu organismu. Do sestavy
patří i podpora psychiky a to jednoduše buď korunka a čtyři brány nebo
na uchu vpravo omega 1, případně
Jeromeho bod podle citlivosti.
B) Podpora nervového systému
V této souvislosti je potřeba nejprve nervový systém „vyčistit“ od zátěží, kterými je oslaben. O které se
jedná si určíme pomocí EAV.
Jednak jde o viry – spalniček, HSV,
Coxsackie viry, Adenoviry. Obecně
se hodí Arsenicum album 9 CH 1 – 2×
denně. Můžeme použít antivirové
komplexní preparáty jako je Oscillococcinum, GUNA-Prevac, Engystol,
případně některé další preparáty
– Vilcacora, Drags imun (f. Energy)
a další. Nosody příliš nepodáváme
z důvodů, že v ČR nejsou povoleny
jako léčebné prostředky.
Z bakteriálních nákaz se nejčastěji
setkáváme se Streptokoky, Borrelií
a Chlamydia pneumoniae. Někdy se
také objevuje Campylobakter. Opět
nosody nedáváme, použijeme je
pouze k testování.
Jako léčebné prostředky se hodí
Sulfur, Natrium sulfuricum. Oba preparáty podáváme 1x denně v nízkém
ředění – tedy 9 CH neboD6.
Na podporu nervového systému se
hodí GUNA – BDNF – podpora růstu
glií. Lze podat nervový EPAM, který
působí podpůrně protizánětlivě
na nervový systém.
Další častou příčinou zatížení nervového systému je elektrosmog – zejména u pacientů, kteří tráví hodně
času u počítače nebo pracují v open
space apod. Zde se jako drenážní prostředek nejvíce osvědčil Agaricus 9
CH 1× denně. Při alergických problé-

C) Podpora endokrinia
Žlázy s vnitřní sekrecí jsou nedílnou součástí obranných mechanismů v organismu. Opět je velkou pomocí vyšetření EAV, které zachytí již
i drobné odchylky ve funkci tohoto
systému.
Nejčastěji se setkáváme s poruchou funkce štítné žlázy a to ve smyslu autoimunního zánětu. Funkčně
může být štítná žláza v pořádku,
tedy eufunkční. Zde se osvědčilo
podávat SPONGIA TOSTA v nízkém
ředění, pokud je zde sklon ke zvýšené aktivitě a žláza je v zánětu, nebo
PHYTOLACCA, také 9 CH, když se
jedná o prostý zánět.
Můžeme vyšetřit, zda pacient nepotřebuje dodat jod nebo je naopak
předávkován (zejména u pacientů,
kteří jedí více sushi nebo více mořských plodů a řas). Zde potom upravujeme hladinu buď dodáním jodu
(Jodid nebo Kelp) a nebo naopak
podáme homeopatický jod – Jodum
9 cH, který upraví hladinu v organismu.
Dále je nutno vyšetřit hypofýzu – i zde mohou být zánětlivé
procesy. Potom se hodí nejčastěji
PHYTOLACCA DECANDRA 9 CH
1× denně. Dále je vhodné změřit
GUNA – MATRIX, FLAM nebo CELL:
Flam je protizánětlivý obecně, Matrix
čistí základní mesenchymální systém
a Cell buňky. Můžeme je samozřejmě
i kombinovat, ale většinou se hodí
postupně v dalších kombinacích.
I zde se osvědčilo měřit podpůrně
Vilcacoru, Drags imun, případně některé houby – hlívu ústřičnou apod.
D) Podpora IS v krvi
a na sliznicích
Sliznice bývají v dnešní době často
zahleněné v důsledku potravinové
intolerance. Je proto potřeba zjistit,
zda pacient netrpí právě tímto problémem.
Nejvíce se nám osvědčilo testování
potravin nativních pomocí EAV. Během pár minut jsme schopni změřit
cca 50 vzorků a tím stanovit, co je pro
pacienta vhodné a co ne. Strava se
potom upravuje na dobu minimálně
3 – 4 týdnů, což je doba, za kterou se
obnoví sliznice tenkého střeva a trávení se začne upravovat. Nejčastěji se

setkáváme s nesnášenlivostí pšenice,
tedy ne lepku, i když je to dnes moderní a mnoho lidí drží preventivně
bezlepkovou dietu. Dlouhodobě
to nedoporučujeme – může dojít
k alergizaci na jiné potraviny, hlavně
na pohanku, amarant apod.
Vytvoření vlastního jídelníčku je
naopak velmi vhodné, pacientovi se
uleví, sliznice se obnoví a celkově se
zlepší kondice.
Na podporu sliznice se hodí homeopatika ACIDUM NITRICUM
v 9 CH 1× denně, zejména pro děti
a nebo dospělé, kteří jsou spíše tvrdohlaví, úzkostní, bojí se o své zdraví,
jsou citliví na bolest a mívají stavy
slabosti až ochablosti. Ráno jim nikdy
není dobře (hodiny GIT), nesnášejí
zejména mléko a tuky, touží po soli
a ostrých jídlech.
Dalším vhodným lékem je FERRUM
PHOSPHORICUM, také v 9 CH pro
bledé, ochablé jedince, anemické,
kteří se snadno červenají. Mívají
bolesti hlavy s napětím a zčervenáním, které vznikají po zlosti. Potom
se přidává slabost, třes, pot, úzkost.
Pacienti nesnášejí dorty, maso, kávu
ani čaj, touží po kyselém a mají žízeň
na velká množství vody. Mívají také
časté záněty středouší.
Z oblasti fyziologické regulační
medicíny se hodí GUNA – BOWEL
a GUNA – DIGEST. G-Bowel spíše
pro mladé jedince a děti, G- Digest
spíše pro starší. Ale není to 100%
pravidlo, je lepší to opět proměřit
pomocí EAV.

9) Prognóza
Prognóza závisí na formě RS, pohlaví, věku, ale i rase, průvodních symptomech a také na stupni invalidity.
Lepší průběh onemocnění mají
ženy, relaps remitentní forma, optická neuritida nebo zrakové symptomy
na začátku onemocnění a malý počet
atak. Lepší průběh mají také pacienti
s počátkem v nižším věku.
Téměř 40 % pacientů se dožije
70 let věku, cca 50% úmrtí dříve je
v důsledku komplikací a 15% nemocných umírá v důsledku suicidia. 90 %
pacientů je schopno chůze 10 let
od vzniku onemocnění, 75 % 15 let.
V naší ordinaci se léčí komplexním způsobem t.č. 72 pacientů s RS,
u 3 z nich došlo po 15 – 18 letech
k úplnému vymizení všech příznaků
a upravil se objektivní nález na MR.

U ostatních se významně zpomalil
průběh onemocnění, na vozíku jsou
2, kteří byli na vozíku od začátku,
u další pacientky se podařilo, že vozík nepotřebuje a další pacientka jej
potřebuje nepravidelně. Ostatní jsou
schopni chůze bez opory, někteří již
30 let.
Zdá se tedy, že použitím komplexního přístupu lze onemocnění
modifikovat tak, aby průběh byl co
nejpomalejší a pacient byl co nejdéle
schopen samostatného života. Všichni naši pacienti jsou v dobré psychické kondici. Nemocní v produktivním
věku chodí normálně do práce.

10) Kasuistika
Lada Č. Nar. 22. 4. 1978.
U nás poprvé vyšetřena v červnu
1996 – v 18 l. pro poruchu imunity
a od r. 1991 RS. Onemocnění začalo parestesiemi pravé ruky a nohy,
bolestmi hlavy, nemožnosti psaní
a nezvladatelnou únavou. Byla několikrát hospitalizována na neurologii
v Motole, kde diagnosa stanovena
na základě MR, lumbální punkce
a klinických příznaků. V anamnéze
klíště v létě r. 1990 s lokální reakcí,
v lednu 1991 herpangína, po které
následovala otitida a sinusitida, vše
s protrahovaným průběhem. Vznik
obtíží ve stresu, kdy nezvládala školu.
Týden před začátkem onemocnění
dostala 1. menses. Na mediootitidy
a katary HCD trpěla od dětství. Opakovaně brala antibiotika, někdy i 8×
za rok.
Pochází z 2. těhotenství, matka jej
ale prožila ve velkém stresu, protože
hned na začátku se dozvěděla, že její
matka má generalizovaný ca, inoperabilní a jezdila celé těhotenství
za ní a starala se o ni. Zároveň při 1.
vyšetření zjištěn velký výskyt verucae vulgares v dekoltu a na prstech
rukou.
Pacientka je tichá, mírná, působí
zakřiknutě, vše za ní říká matka, která pracuje jako rehabilitační sestra
na rehabilitaci pro děti. Pacientka
uvádí, že má ráda bouřku, sníh a vítr,
nesnáší horké, vlhké počasí. Má odpor ke koprové omáčce a miluje naopak rajskou omáčku a bramboráky.
Ráda plave, čte si, což ale nyní nejde
kvůli únavě.
Při 1. testu EAV zjištěny degenerativní hodnoty na sliznicích a na dráze nervové degenerace zánětlivé
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originální práce
hodnoty po celé dráze. Na všech
drahách pokles o 15 až 20 dílků,
etiologicky EBV, Borrelia, spálový
bacil, spalničky. Doporučena th.
Arsenicum album a Werthmanova
dieta. Při kontrole mírné zlepšení
únavy, ale zhoršení neurologických
obtíží. Další léčba: Pulsatilla 1× týdně
a mix: China, Bryonia, Causticum,
Gelsemium, Phytolacca a Thuja, vše
v 15 CH rozpuštěné ve vodě 1× denně. 1× týdně dostávala nosody: EBV,
Borrelia a Scarlatinum v LM.
Kontroly prováděny 1× za 2 – 3 měsíce, v terapii postupně ubírány léky,
zejména nosody, posléze i drenážní
léky, nakonec zůstalo jen Arsenicum
album a Pulsatilla, oboje v 15 CH 1×
denně (po 2 letech. To již pacientka
bez výraznějších obtíží. Zlepšena
hybnost, ubylo parestezií, únava
mírnější, chodí opět do školy, kterou
musela na rok přerušit. Objevil se
somnambulismus, který trval cca
půl roku.
Po další období kontroly 3× ročně, brala Pulsatillu 30 CH 1× týdně,
Engystol 1×1, na jaře a na podzim
Wobenzym 2×3 drg. V r. 2005 zcela
bez obtíží, na neurologii došlo k vymizení nálezu na MR i objektivní
neurologický nález v normě. Mírné
obtíže s únavou uzavřena jako psychosomatické v důsledku dřívějšího
onemocnění. 2006 se vdala, dokončila VŠ, nyní má 2 dcery a je v pořádku.

11) Diskuse
Roztroušená sklerosa je vážné onemocnění, jehož výskyt neustále stoupá. Klasická medicína se věnuje výzkumu, jehož cílem je nalézt takové
léky, které by onemocnění vyléčily,
nebo alespoň zpomalily jeho průběh.
Ukazuje se, že účinné je potlačení
autoimunitní reakce organizmu.
Léky ale mají řadu vedlejších účinků,
včetně alergizací nemocných a řada
pacientů je proto nemůže užívat.
U cca 50 % pacientů se ukazuje léčba
některými přípravky jako neúčinná
a těm potom zůstává terapie pouze
proti příznaková zaměřená na odstranění bolesti, křečí, případně
na zlepšení psychiky.
Dále se zkoumají metody, kterými
lze onemocnění včas diagnostikovat.
T.č. se zdá nejvhodnější metodou
měření obsahu protilátek proti
26

myelinovým proteinům, jako je myelinový protein oligodendrocytů
a myelinový bazický protein. K měření účinku léčiv, degenerace axonů
a atrofie mozku by mohla být využívána optická koherentní tomografie
oční sítnice.
Pacienti se mohou sdružovat v organizacích, které vznikají od r. 1946.
První vznikla ve Spojených státech.
Krátce poté začaly podobné iniciativy i v Evropě. V r. 1967 došlo ke sdružení 18 jednotlivých národních
organizací do Mezinárodní federace
roztroušené sklerozy. Ta od r. 2009
sdružuje celkem 32 stálých členů, 10
přidružených a spolupracující organizace z 41 dalších zemí. Za Českou
republiku je členem od r. 1995 Unie
Roska.
V ČR existují pro pacienty s RS tzv.
lékařská MS centra. Mají sloužit k zajištění specializované diagnostiky
a léčby, soustředění pacientů apod.
Projekty týkající se výzkumu a osvětové činnosti podporuje od r. 2000
Nadační fond Impuls.

12) Závěr
Klasická medicína jde bezesporu
kupředu s výzkumem jak diagnostických metod k včasnému zjištění
roztroušené sklerozy, tak s možnostmi léčby. Léčba ale nebývá vždy
úspěšná a u některých nemocných
se musí ukončit nebo přerušit kvůli
malému efektu nebo vedlejším účinkům nebo přímo nesnášenlivosti
dané léčby. Na našem, i když malém
souboru pacientů se ukazuje, že je
s výhodou zapojit do léčby celý komplex dalších prostředků a snažit se
především pochopit, proč onemocněl takovouto nemocí právě tento
pacient a zahájit příslušnou terapii.
Následně se ukazuje, že pacienti lépe
tolerují klasickou léčbu, případně ji
potom ani nepotřebují, průběh onemocnění je významně protrahovaný
s dobrou kondicí nemocných, včetně
jejich psychiky.
Většina našich nemocných je
schopna zcela normálního života,
ženy mají děti, většina mužů i žen je
schopna chodit normálně do práce.
Také se významně snižuje počet
relapsů – u některých z 5 – 6/rok
na 1 za 5 – 10 let při interkurentním
onemocnění, většinou chřipce.
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Je samozřejmé, že nemůžeme vytvářet nějaké zásadní závěry vzhledem k malému počtu nemocných,
ale rozhodně se tato cesta zdá výhodná. Některé z našich nemocných
léčíme a sledujeme již více než 30
let s dobrým efektem. Navíc se naše
léčba neomezuje pouze na snížení
reakce organismu a potlačení autoimunitních procesů, ale snažíme se
odhalit příčinu onemocnění a minimálně omezit její vliv na organismus,
nebo ji zcela odstranit, pokud to lze.
V průběhu celé léčby se snažíme
navodit opět normální reaktivitu
obranných mechanismů organismu.
Zdá se tedy s výhodou kombinovat
oba léčebné postupy.
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LÉKOVÉ ALERGIE
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Úvod
V posledních letech se setkáváme
s výrazným nárůstem výskytu nežádoucích účinků léků. Diferenciální
diagnózu lékové hypersenzitivní reakce řeší v praxi denně lékaři všech
medicínských oborů. Je to dáno
z části neustále vzrůstající spotřebou
léků, ale dle mých zkušeností, se
nemalou měrou podílí i množství
generik, která jsou farmaceutickým
průmyslem v nevídané míře produkována.

Přesná epidemiologická data prakticky neexistují, statistiky vycházející
z hlášení případů jsou podhodnocené, údaje získávané dotazníkovou
formou od pacientů jsou naopak
nadhodnocené.
Celkově se výskyt hypersenzitivních reakcí udává kolem 7 % obecné
populace a 10 – 20 % hospitalizovaných pacientů. Ve Velké Británii se
uvádí že až 6,5 % všech hospitalizací
souvisí s nežádoucími účinky léků,
za posledních cca 15 let stoupl výskyt

Klasifikace podle mechanismu
Typ

Typ imunitní
odpovědi

Patofyziologie

Typická chronologie
Klasické symptomy
reakce

I

lgE

Degranulace
žírných buněk
a bazofilů

II

IgG
a komplement

Na lgG
Cytopenie
a komplementu
závislá cytotoxicita

III

lgM nebo lgG
a komplement
nebo FcR

Depozice
imunokomplexů

Sérová nemoc,
urtikarie, vaskulitis
7–8 dní u sérové
nemoci/urtikarie
7–21 dní po zahájení
terapie vyvolávajícím
lékem u vaskulitid

IVa

Th1 (IFNγ)

Monocytární zánět

Ekzém

1–21 dní po zahájení
terapie vyvolávajícím
lékem

IVb

Th2 (IL-4 IL-5)

Eosinofilní zánět

Makulopapulózní
exantém (MPE),
DRESS

1 až několik dní
po zahájení terapie
vyvolávajícím lékem
u MPE 2–6 týdnů
po zahájení terapie
vyvolávajícím lékem
u DRESS

IVc

Cytotoxické
T-lymfocyty
(perforin,
granzym B, FasL)

Smrt keratinocytů
mediovaná CD4
nebo CD8

Makulopapulózní
exantém SJS/TEN,
pustulózní exantém

1–2 dny po zahájení
terapie vyvolávajícím
lékem u fixní lékové
erupce
4–28 dní po zahájení
terapie vyvolávajícím

IVd

T-lymfocyty (IL8/
CXCL8)

Neutrofilní zánět

Akutní
generalizovaná
exantematózní
pustulóza

Typicky 1–2 dny
po zahájení terapie
vyvolávajícím lékem
(ale i později)

Anafylaktický šok,
angioedém, urtikarie,
bronchospasmus

Během 1-6 hodin
po posledním požití
léku
5–15 dní po zahájení
terapie vyvolávajícím
lékem

závažných, život ohrožujících reakcí
na léky 2,6 krát. V USA v posledních
letech došlo k nárůstu incidence
fatálních anafylaxí vyvolaných léky,
dle údajů národní databáze sledující
úmrtnost v USA, 2 % pacientů přijatých pro nežádoucí účinek na léky,
zemře.
Z uvedeného vyplývá, že lékové
hypersenzitivní reakce představují
poměrně závažný problém a že je
nutno jim věnovat více pozornosti.

Definice
Nežádoucí účinky léků jsou nepříznivé a nezamýšlené reakce na podání
přípravku, které se dostaví po běžné
dávce užívané k profylaxi, léčení či
určení diagnózy onemocnění.
WHO považuje za nežádoucí účinek léčiva každou reakci, která není
jeho terapeutickým účinkem a nejedná se o selhání léčby, úmyslnou nebo
náhodnou otravu. WHO klasifikace
je třídí do 6 skupin.
Nejčastější jsou nežádoucí účinky
typu A, ty tvoří 80 % všech nežádoucích reakcí. Jedná se o tzv. předvídatelné reakce, založené na farmakologických vlastnostech daného léku,
závislé na dávce.
Druhá nejčastější skupina, typ B
představuje 15 % nežádoucích účinků léků. Do této skupiny patří většina alergických reakcí, ale i pseudoalergie, intolerance a idiosynkrasie.
Jedná se o nepředvídatelné reakce
nezávislé na dávce. Vynucují změnu
léčby a mohou být život ohrožující.
Lékové hypersenzitivní reakce
(LHR) – jsou nežádoucí účinky léčiv,
které svým klinickým obrazem napodobují alergické reakce. Lékové
alergie – jsou LHR, u kterých byl
prokázán konkrétní imunologický
mechanismus.
Další typy nežádoucích účinků
léků dle klasifikace WHO jsou:
Typ C – chronické, závislé na dávce
a délce léčby, např. suprese hypotala-
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mo-hypofyzární osy kortikosteroidy
Typ D – projevující se s odstupem
od léčby, jsou závislé na délce trvání
léčby, příkladem jsou kancerogenní
či teratogenní účinky
Typ E – projeví se po přerušení
léčby, např. abstinenční příznaky
po opiátech.
Typ F – lékové interakce, způsobující zesílení či oslabení účinku léčby
vzájemným vlivem léků nebo léku
a potraviny .

Klasifikace
a) Klinická
Řídí se nástupem reakce v průběhu léčby, rozlišujeme tedy reakci
časnou a pozdní.
Časná LHR – objevuje se během
1 – 6 hodin po podání léku, vzniká
jako důsledek tvorby IgE antigen-specifickými B lymfocyty po senzitizaci.
Tato senzitizace může perzistovat
řadu let.
Pozdní alergické LHR – objevují
se v intervalu delším než 1 hodina
až několik dní či týdnů od podání
léku, jsou asociovány s opožděným
typem alergické reakce zprostředkované T lymfocyty. Paměť T-lymfocytů
u pozdních reakcí je silnější, mnohdy
celoživotní. V těchto případech se
doporučuje celoživotní eliminace
vyvolávajícího léku i léků zkříženě
reagujících.
b) Klasifikace podle
mechanismu
viz tabulka z předchozí stránky

Klinické projevy
Časné LHR – typicky zahrnují
urtikarii, angioedém, rýmu, zánět
spojivek, bronchospasmus, gastrointestinální symptomy (nausea,
zvracení, průjem, bolesti břicha),
anafylaxi nebo anafylaktický šok.
Pozdní LHR –obvyklými jsou
především nejrůznější kožní příznaky – opožděný typ urtikarie,
makulopapulózní erupce, vaskulitidy, puchýřnaté dermatózy ,jako
např. toxická epidermální nekrolýza
(TEN), Stevens-Jonesův syndrom
a generalizované bulózní fixní polékové erupce, akutní generalizovaná
exantematózní pustulóza… Mohou
být postiženy vnitřní orgány projevující se hepatitidou, pneumonitidou,
28

renálním selháním, hemolytickou
anemií, neutropenií a trombocytopenií, léková reakce s eosinofilií
a systémovými symptomy (DRESS)…

Rizikové faktory, generika
Rizikové faktory pro vznik lékové alergie:
• interakce léčiva a reaktivity jedince-mladší a střední věk představuje rizikový faktor z důvodu vyšší
aktivity imunitního systému a tím
i vyššího rizika senzibilizace
• pohlaví – pro mnoho léků je to
ženské pohlaví
• genetická predispozice pacienta,
léky mohou být v interakci přímo s HLA molekulou a aktivovat
lymfocyty alterací peptidového
žlábku MHC –např. Abacavir
vazbou na HLA-B 5701, Amoxyklavulát s HLA II. třídy lokusy DRB1,
DRB5, reakce na karbamazepin
asociované s HLAB 1502 u čínského majoritního etnika (Chanů)
• ze strany léčiva – imunogenicita
léku, charakter jeho molekuly,
forma aplikace – intravenosní
aplikace a podání vysokých dávek
léku zvyšují riziko nežádoucích
účinků
• vnější faktory zejména vliv virové
infekce např. „ampicilinový rash“
spojený s EBV nebo těžké reakce
typu DRESS (léková reakce s eosinofilií a systémovými symptomy
při infekci HHV6, HHV7)
Rozdíl mezi originálními
a generickými léky
Originální léky – obsahují buď
zcela novou účinnou látku nebo
novou kombinaci účinných látek.
Mohou také obsahovat již existující
účinnou látku s novými přídavnými
látkami, které zvyšují účinnost léku.
Inovace může spočívat i v nové lékové formě.
Bezpečnost a účinnost originálních léků je testována v dlouholetých
předklinických a klinických zkouškách, trvajících minimálně 3 – 10
let, účastní se jich tisíce zdravých
i nemocných dobrovolníků. Ještě
po uvedení léku na trh probíhají
post-marketingové studie, sledující
i nadále bezpečnost a účinnost léku.
To vše s sebou nese nemalé finanční náklady, proto jsou originální léky
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chráněny patentovou ochranou,
která zaručuje, aby se prostředky
vynaložené na výzkum nového léku
investorovi mohly vrátit zpět. Patent
trvá 20 let, zaručuje výrobci po tuto
dobu exkluzivitu, avšak tato patentová exkluzivita platí již od zahájení
výzkumu léčebné látky, tedy může
trvat i 10 let než se vůbec lék dostane
k pacientovi a pak je faktická ochrana produktu mnohem kratší.
Generický lék – jedná se o kopii
originálního léku, která obsahuje
stejnou účinnou látku a má identickou lékovou formu ( tj. tbl., kapky…).
Účinnost takového léku se hodnotí
pomocí bioekvivalence (shoda dvou
léčiv obsahujících totéž množství
téže účinné látky v jejich působení
na lidský organismus). Bioekvivalenci je nutno prokázat pouze u 18 – 36
jedinců (na rozdíl od několika tisíc
jedinců u originálního léku), zjištěné
hodnoty pro generický přípravek se
musí pohybovat s 90% spolehlivostí
v rozmezí 80 – 125 % hodnot pro
originální přípravek.
Výhodou generik je tedy nižší
cena, na kterou jsou lákáni zejména
pacienti, protože pro předepisující
lékaře to nemá význam, vzhledem
k tomu, že zdravotní pojišťovny
hradí ve stejné výši účinnou látku
u originálního léku i u generika.
Větší problém pro pacienta je však
v tom, že v generickém léku je odlišné složení přídavných látek (barviva,
škrob, želatina, laktóza…) a to může
vést k projevům nesnášenlivosti,
v případě např. antiepileptik může
mít záměna originálu za generikum
i fatální důsledky!
V současnosti u nás platí, že 3 ze 4
prodaných léků jsou léky generické.
Navíc je nutno si uvědomit, že generický lék zpravidla nepředstavuje
nejmodernější dostupnou léčbu, je
to často tzv. morálně zastaralý lék,
protože přichází na trh ve chvíli, kdy
jsou obvykle k dispozici již novější
a účinnější preparáty.
Existují i vyjímečné případy léků,
ke kterým neexistují generika, což
se týkalo léčby vzácných nebo závažných chorob, donedávna například biologické léčby, ale dnes již
probíhají klinické studie s biosimilárním biologikem Remsima, což je
bioterapeutický produkt podobný

originálu Remicade – Infliximab
(užívaný v léčbě revmatoidní artritidy, psoriasy, Crohnovi nemoci…) se
srovnatelnou imunogenicitou.

Lékové interakce (typ F dle
členění nežádoucích účinků
léků WHO)
Definice: vzájemné ovlivňování
účinků léků při současném užívání
dvou a více různých léků, v důsledku
kterého může dojít ke změně síly
i trvání účinků léku.
Lékové interakce mohou vznikat
nejen užíváním kombinace dvou
a více léků, ale také kombinací s léky
volně prodejnými, potravinovými
doplňky, fytoterapeutiky, ale také
v kombinaci s některými složkami
potravy, nápoji nebo vlivem chemických látek z prostředí (cigaretový
kouř…)
Nutno upozornit i na situaci, kdy
pacient užívá současně léky s různými názvy nebo v různé lékové
formě, ale se stejnou účinnou látkou,
protože byly předepsány různými
lékaři! Může pak dojít k přesáhnutí
doporučené dávky a pochopitelně
se zvyšuje riziko nežádoucích účinků
léku. V řadě studií bylo prokázáno, že
s rostoucím počtem užívaných léků
stoupá výskyt interakcí a nežádoucích účinků.
Tyto reakce sleduje SÚKL a v rámci
Evropy EMA (Evropská léková agentura). Existují i počítačové programy,
které po zadání všech léků, které
by měl pacient dohromady užívat,
vyhodnotí možné interakce a tedy
vhodné, či nevhodné kombinace.
Je to sice dobrá pomůcka, ale není
vůbec zohledněn konkrétní pacient,
jeho individuální reaktivita, metabolická aktivita, ani řada dalších ovlivňujících okolností.
Toto vše naopak velmi dobře můžeme zohlednit při použití metod
nekonvenční medicíny, o čemž bude
řeč později.
Interakce léků a některých
potravin
Grepová štáva – největší ovlivnění je v kombinaci s blokátory kalciového kanálu a simvastatinem. Látky
obsažené v grepu nám v těle blokují
enzymy zvané cytochromy (zejména
CYP3A4), přítomné v buňkách tenkého střeva a jater, které se účastní
přeměny léčiv na netoxické látky.

V důsledku toho dochází ke zvýšení
hladiny léku v krvi a jeho prodlouženému působení v organismu, může
to vést k předávkování a projevům
toxicity.
Dalším typem interakce mezi grepy a léky, je přes transportní systém
P-glykoprotein, též přítomný v buňkách tenkého střeva a jater, který má
za úkol zbavovat buňku cizorodých
látek k další metabolizaci. Látky
z grepu tento čistící systém zastavují
a opět narůstá toxicita léku (známo
např. u cyklosporinu).
Mléko – snižuje vstřebávání tetracyklinových antibiotik a některých
chinolonových chemoterapeutik
Alkohol – obecně není doporučován s ohledem na zvýšenou možnost
výskytu nežádoucích účinků, ale
vysoké riziko je v kombinaci s léky
tlumícími CNS (potenciace tlumicího účinku), s metronidazolem při
léčbě infekcí vyvolaných prvoky
– vede ke křečím v břiše, zvracení,
bolestem hlavy…, v kombinaci s beta
blokátory může dojít ke kritickému
snížení krevního tlaku
Potraviny obsahující tyramin
(uleželé sýry, kaviár, banány, sojová
omáčka…) spolu s psychofarmaky inhibitory MAO (monoaminooxydasa)
mohou způsobit hypertenzi, cefaleu,
až úmrtí.
Z fytoterapeutik je nutno jmenovat Třezalku tečkovanou –
interakce s Ibuprofenem, Omeprazolem, warfarinem, hormonální
antikoncepcí… navíc je známý její
vliv na kůži, při delším vystavení
slunečnímu záření fotosenzitivita

Diagnostika
Správná diagnostika lékové alergie
je rozhodující pro další osud pacienta a případné zavedení preventivních
opatření. Vyžaduje komplexní alergologický vyšetřovací postup, který
zahrnuje:
• důkladnou anamnézu
• standardizované kožní testy
• spolehlivé in vitro testy
• provokační test lékem
Anamnéza – přesná a podrobná
anamnéza je základním stavebním
kamenem, od kterého se odvíjí další
vyšetřovací algoritmus.
Upozorňuji zejména na podrobný rozbor okolností vzniku reakce
a možných interakcí, teda je nutno

získat od pacienta data, nejen přesný
název léku podezřelého z vyvolání
reakce (nejen chemické složení- viz
generika) často se totiž setkáme
s tím, že v lékárně zamění lék originální s generikem či postupně
generiky, protože pacienta nalákají
na nižší cenu léku (bez doplatku pro
pacienta) ale stejnou účinnou látku,
na což většina lidí slyší! Dále je nutno
zjistit, zda současně pacient neužíval
i různé potravinové doplňky, či volně
prodejné léky, zda se třeba nezačal
léčit i větším příjmem citrusů, zázvoru či zeleninových šťáv, které do té
doby nejedl…
Kožní testy – je možno provádět
až po úplném odeznění původní
reakce, úplné eliminaci příčinného
léku z organismu a po odeznění vlivu
léků použitých k léčbě reakce, ne
však příliš pozdě v řádu let po reakci.
Což v podstatě znamená optimálně
1 – 3 měsíce po odeznění reakce.
Dřívější testování vede k falešně
negativním výsledkům a dlouhý odstup od reakce je provázen poklesem
citlivosti kožních testů a není jasné
na kolik to koresponduje s vyhasínáním přecitlivělosti.
K dispozici máme prick a intradermální kožní testy – které
slouží k průkazu senzibilizace mediované IgE protilátkami, tedy I. typ
imunopatologické reakce dle Gella
a Coombse, reakce časné přecitlivělosti. Dále patch test (nebo-li
epikutánní test), pomocí kterého
detekujeme pozdní typ přecitlivělosti s účastí T lymfocytů.
Tyto testy jsou jednoduché, problém je však v tom, že je velmi
omezené spektrum diagnostických
standardizovaných látek pro testování lékových alergií a to navíc
od zahraničních výrobců (Španělsko,
Švédsko) a u nás nejsou registrované,
je možno je získat na mimořádný dovoz a nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění.
Pro testování léků, které nejsou
k dispozici v komerční standardizované podobě se používá nativní lék,
ovšem pro i.d. testy lze takto použít
pouze parenterální formu léku. Problém je také ve zvolené koncentraci
léku, protože vysoké koncentrace
mohou působit irritačně a vést tak
k falešné pozitivitě testu.
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Proto doporučila EAACI (Evropská akademie alergologie a klinické
imunologie) ve spolupráci s dalšími
mezinárodními odbornými skupinami specifické koncentrace pro
jednotlivé druhy léků.
Provokační test lékem – patří
mezi zlatý standard diagnostiky lékových alergií, má však své limity. Nelze
provádět, pokud se jednalo o těžkou,
život ohrožující hypersenzitivní reakci na lék nebo pokud je přítomno
závažné souběžné onemocnění, pro
které byl vlastně lék podán. Musí být
prováděn nejlépe v nemocnici s možností urgentní resuscitace, aby byla
okamžitá možnost zvládnout život
ohrožující reakci.
Navíc u alergie na beta-laktamová
antibiotika byly zaznamenány případy resenzitizace po negativním
provokačním testu s lékem za 2 – 4
týdny došlo k pozitivitě kožních
testů. Z toho vyplývá, že negativní
provokační test nezaručuje toleranci
léku v budoucnosti!
Biologické testy:
• lékově – specifické IgE – pro většinu léků nejsou vůbec dostupné,
mají nízkou senzitivitu
• vyšetření tryptázy a histaminuv případě anafylaxe, potvrdí
v krvi účast bazofilů a žirných
buněk, ale neurčí příčinný podnět (lék)
• genetická vyšetření – je např.
povinné před zahájením léčby
abacavirem
• test aktivace bazofilů
• test lymfocytární transformace
s lékem – využívá detekci aktivačních znaků T lymfocytů po inkubaci s lékem
• imunohistochemie patří k nejnovějším diagnostickým přístupům, umožní nalézt mastocyty
a eosinofily, popsat buňky pozdní
odpovědi (T lymfocyty), odliší
eventuelní infekční příčinu projevů, ale nezjistí příčinný lék.

Možnosti nekonvenční
medicíny
Spatřuji především ve využití EAV
metody a to jak k diagnostice, tak
k indikaci terapie.
Alergie je imunopatologický stav,
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který vede k poruše regulačních
mechanismů a při měření se projeví
zánětlivou reakcí a nestabilitou často
na všech systémech nebo alespoň
na cílových orgánech (kůže, bronchy, tlusté střevo, játra, ledviny…).
Nutno však připomenout, že se
jedná o elektrofyzikální měření
na akupunkturních bodech a že tedy
v případě léků nemůžeme určit, zda
se jedná o reakci imunopatologickou nebo pseudoalergickou… Proto
hovoříme, že zjišťujeme intoleranci
léku u daného pacienta.
Na rozdíl od klasického imunologického vyšetření, však již z jednoduchého měření současně zjistíme
eventuelní toxickou zátěž lékem
a také možné zátěže jednotlivých
orgánů. V neposlední řadě, což
považuji za obzvlášť důležité, je
možnost zjistit i lékové interakce
a nalézt vhodnou kombinaci léků
i potravinových doplňků, vitaminů
a eventuelně homeopatik, která
bude nemocný souběžně užívat.
Další výhodou a možností EAV je
pomocí homeopatik a drenážních

což se nám nejvíce osvědčilo např.
u hormonů štítné žlázy. V těchto
případech je totiž obvyklé nasazení
určité dávky hormonů stabilně bez
ohledu na biorytmy, zátěže, pobyty
u moře… a kontroly laboratorní se
provádějí 1× ročně. Máme však z praxe zkušenost, že jsou pacienti často
poddávkováni nebo předávkováni
a necítí se dobře a že je nutno občas
dávku hormonů upravit.

prostředků eliminovat nebo alespoň
minimalizovat nežádoucí vedlejší
účinky léků, souvisejících s jejich
farmakologickým působením, např.
dráždivý kašel u betablokátorů, zažívací obtíže u antibiotik a řady dalších
léků, nefrotoxicita, hepatotoxicita…
pokud tyto léky pacient musí užívat
a neexistuje jiná alternativní možnost. Jako bonus metody EAV, je
možnost i určit vhodnou dávku alopatického léku pro daného pacienta,

znormalizujeme hodnoty na KMB
a následně stejným způsobem jako
v předchozím případě, provádíme
rezonanční test s jednotlivými léky.
Měření provádíme vždy na dráze
alergie, která je lokalizována na ulnární straně prostředníku ruky a to
na KMB, dále na bodu 1 – 1 této dráhy, což je bod pro fokálně toxickou
alergickou zátěž a na bodu 2 měrný
bod pro alergické projevy kůže.
Vždy také měříme bod 1a na dráze
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Metodika
Provádíme klasické systémové
měření EAV na všech KMB horních
i dolních končetin, pokud zjistíme
patologické hodnoty a máme podezření na zátěž léky, můžeme použít
v rezonančním testu Condition Portable tester – pevné nosiče, kterými
odlišíme alergii, pseudoalergii, zátěž
léky obecně a následně provádíme
rezonanční test s jednotlivými léky
i jejich kombinacemi.
Pokud nemáme k dispozici tester, potom pomocí homeopatik
nebo akupunktury do bodu alergie
dle dr. Dolejšové na ušním boltci,

nervové degenerace, lokalizované
na ulnární straně ukazováčku ruky
a to na druhé pozici, kde zjišťujeme
toxickou zátěž, další body měříme již
individuelně dle klinických projevů
daného pacienta, tzn.apř. na KMB
dráhy plic, jater, žaludku, ledvin…
Měříme postupně jednotlivé léky,
jejich nevhodnost se projeví opět
vychýlením ručičky na měřáku
od normální hodnoty a případně
nestabilitou. Na závěr vždy změříme
kombinaci všech léků i doplňků, které pacienta nezatěžovaly a v pozitivním případě docílíme fysiologických
hodnot na měřených bodech.

Kasuistiky
Žena Z. narozena 1955
RA: alergie 0, otec + ve 48 l. na následky popálenin, děd + na Ca neví
lokalizaci, jinak nevýznamná
SA: svobodná, 1 dcera, je již několik
let v ID pro vertebrogenní problémy,
dříve úřednice, nekuřák, doma celý
život zvířata- morčata, psi, straka…
OA: ze závažnějších chorob ve 29
letech myokarditida, následně dia-

gnostikován prolaps obou cípů mitrální chlopně.
Asi 10 let hypertensní nemoc. Opakovaně cystopyelitidy, ale naposledy
v r. 2003. Eufční struma, neléčena.
Operace: APE v 17 l.
GA: menses od 14 do 52 let, 1 spont.
porod, 1 spont. potrat
AA: poprvé v 17ti letech po Ajatinu
generalisovaný kožní exanthém,
při porodu generalisovaná bulózní
dermatitida po použití desinfekce,
neví jaké. V r. 1990 hospitalisace
pro generalizovanou alergickou
reakci po V-PNC – otoky, exanthém,
dušnost. V r. 1992 podán Ampicilin
pro panaritium, opět generalisovaná
reakce s nutností hospitalizace, následně většinou již jen kožní reakce
po analgetikách., Mesocainu, Deoxymykoinu, Furantoinu…
Pomocí spec. IgE verifikována positivta na V-PNC, Ampicilin a TTC.
V kožních testech positivní jarní
stromy a plísně – slabě.
Imunologie bez významnějších patologií, opakovaně zjišťována aktivita
EBV infekce.

NO: pacientka trpí na paroxysmální
tachykardie, je sledována na kardiologii, nasazena léčba Vasocardinem
fi. Zentiva, který byl přidán k lékům,
které brala již několik let (Propanorm, Ifirmastan, Lexaurin a internát. Flamexin), snášela dobře, bez
reakcí. Asi za 5 měsíců údajně kvůli
výpadku výroby, nahrazen Vasocardin Zentiva, Vasocardinem jiného
výrobce (Tak.), po několika dnech
se objevily obtíže – otoky v obličeji,
chrapot, pocit tuhnutí lícních kostí,
škrábání v krku, svědění kůže, při
chůzi dráždění ke kašli i dušnost.
Vzhledem k tomu, že se obtíže objevily v sezoně jarních pylů, řekl jí ošetřující lékař, že jde o pylovou alergii
a není souvislost s léčbou.
Provedeno měření EAV a zjištěna
intolerance Vasocardinu Tak, ostatní
léky bez reakce. Proveden ještě test
aktivace basofilů a blastické transformace lymfocytů a to jak s Vasocardinem fi. Zentiva, tak s Vasocardinem
generickým (Tak.) a Flamexinem,
positivní byla pouze cytotoxická reakce na generický Vasocardin, tedy

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2016

31

originální práce

i laboratorně potvrzen nežádoucí
účinek léku. Pochopitelně po vysazení došlo rychle k ústupu obtíží.
Žena Z. S. nar. 1934
RA: alergie 0, otec + v 72 l. na Ca
prostaty, léčil se též pro DM, matka +
v 83 l. na selhání ledvin, sourozenci 0
SA: vdaná, 2 synové, v důchodu,
dříve technická kreslička, sekretářka
OA: v mládí opakovaně renální koliky, 15 let se léčí pro hypertensi,
občasné zažívací obtíže – gastritidy.
Operace: hysterectomie i adnexetomie v r. 1984, 1995 strumectomie
pro nezhoubný TU, 2003 operace
krčních uzlin – zjištěna aktivní Tbcpřeléčena a sledována na TRN
Jinak žádná závažnější onemocnění.
NO: v prosinci 2015 hypertenzní
krize a ještě blokáda C páteře, byla
krátkodobě hospitalizována, proveden UZ karotid v normě, neurologické a kardiologické vyšetření
a nasazen lék Tenaxum 1 mg, tlak
se normalizoval, cítila se lépe. Lék
32

měla jen na několik dnů a předepsán recept, v lékárně jí byl vydán
generický lék Rilmenidin Teva 1 mg,
objevily se opět bolesti hlavy, otoky
dolních končetin, nausea, zarudnutí
pokožky. Bylo jí řečeno, že má v léčbě pokračovat.
Provedeno měření EAV, na všech
KMB hodnoty 60 – 70 s poklesem
o 5, na dráze alergie 70 + 10, na dráze
ledvin 70 + 20. Provedena dif. Dg.
Pomocí Condition Portable tester,
zjištěna zátěž léky, alergie a onemocnění ledvin. Proveden resonanční
test s léky, které pacientka v té době
užívala Lomír, Valzap Combi a Rilmenidin – vadil Rilmenidin, proveden
proto ještě test s originálním lékem
Tenaxum, který byl pořádku.
Po změně léku a detoxikační léčbě přípravkem Guna-Matrix se stav
zcela upravil.

Závěr
Vzhledem k velkému rozmachu
farmakoterapie i množství generic-
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kých léků, lze předpokládat, že se
s projevy lékové alergie i lékových
hypersenzitivních reakcí, budeme
setkávat stále častěji a to napříč všemi obory medicíny. Je proto důležité
o tomto problému vědět.
Diagnostika lékové alergie je náročná, jednotný diagnostický algoritmus
je v Evropě zaváděn, zúčastní se
na tomto projektu přední odborníci Evropské akademie alergologie
a klinické imunologie (EAACI)
a Evropské sítě pro lékové alergie
(ENDA) také v ČR byla ustavena pracovní skupina pro lékové alergie při
ČSAKI, která připravila doporučené
postupy pro diagnostiku lékové alergie – viz obr.a také jmenovala pracoviště, na kterých je možno provádět
laboratorní testy.

Avšak má to svá úskalí. Kožní
a expoziční testy představují pro
pacienta riziko anafylaktické reakce.
Laboratorní testy mají omezené možnosti co do škály vyšetřovaných léků,
i když novější test aktivace bazofilů
či blastické transformace lymfocytů,
může být proveden s jakýmkoliv
lékem, musí ho však pacient fyzicky
dodat. Ne zcela opominutelná je
také finanční náročnost takovýchto
vyšetření.
V neposlední řadě je problémem
velká časová prodleva od reakce,
ke zjištění, zda lék pacientovi vadí či
nikoli. A i v případě, že se nakonec,
velmi často až po půl roce, dopídíme
žádaného výsledku, tak nejsme zase
o moc moudřejší, protože nám výsledek nic neřekne o tom, jaký jiný lék
můžeme pacientovi podat.
Naproti tomu metodou EAV velmi
rychle a bez rizik pro pacienta můžeme zjistit intoleranci daného léku
a současně určit náhradní lék vhodný
pro daného pacienta a také možné
kombinace léků.
V případě, kdy se rozhodujeme
o podání antibiotik, můžeme si cíleně změřit, které antibiotikum je pro
pacienta v daný moment vhodné a to
ve smyslu pokrytí klinických projevů, ale i minimalizace vedlejších
negativních účinků, či alergií. Krom
toho se tím vyhneme léčbě formou
pokusů a omylů a také uplatníme
zásadu primum non nocere.

Literatura:
1. Alergologie, V.Špičák, P.Panzner,nakl.
Galén 2004
2. Alergie časopis ročník 17/2015 nakl.
TIGIS
3. Kožní prick testy-zlatý standard
diagnostiky v alergologii, V.Petrů,
Alergie 2014
4. Evropská akademie alergologie
a klinické imunologie (EAACI)
a testy v alergologii , Alergie 2014
5. Pracovní skupina pro lékové alergie
v ČSAKI , Sedláčková L.Nemocnice
na Homolce Praha- Alergie
Supplementum 2/2014
6. Postgraduální medicína –ZDN, Mf,
Diagnostika lékové alergie, 5/2015
Sedláčková L.
7. Medicina.cz-Význam a postavení
originálních léků a léků generickýchhttp://medicina.cz/clanky/651034
8. Zdravotnictví a medicína příloha
Sestra 1/2006 Mf
9. Infolisty SÚKL- Lékové interakce –
Seifert B., www.olecich.cz, 03/2013

Diskuse
Je sice úžasné, jaké jsou možnosti
klasické medicíny v diagnostice lékových alergií a zejména jak významný
je pokrok imunologie v tomto směru.
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
MUDr. JANA WANKATOVÁ
alergologickou ambulancí polikliniky Praha-Malešice. A od roku 1994
dosud pracuje v své soukromé ordinaci alergologie, klinické imunologie
a akupunktury v Praze.

19. 3. 2016 jsme uspořádali seminář
„Alergie a zátěže životního prostředí.
Možnosti akupunktury“, který byl věnován významnému životnímu jubileu MUDr. Jany Wankatové. Na tomto
semináři bylo kolegyni na návrh
výboru ČLAS předáno významné
ocenění ČLS JEP Čestná medaile. Je
také čestnou členkou ČLAS ČLS JEP.
Jubilea si připomínáme také proto,
abychom bilancovali a také proto,
abychom oslavencům poděkovali
za jejich přínos a práci pro akupunkturu.
MUDr. Jana Wankatová promovala na Lékařské fakultě UK v Praze
v r. 1982, atestaci I. st. z vnitřního
lékařství absolvovala v r. 1987 a nadstavbovou atestaci z alergologie
a klinické imunologie v r. 1994.
Ve svém profesním růstu prošla
několika pracovišti – Interní nemocnicí ve Vršovicích, alergologickým
oddělením FN Královské Vinohrady,
34

Absolvovala toto vzdělání
v akupunktuře
• Od r. 1984 individuelně ojedinělé
přednášky, seznamování se s literaturou, náhledy v ambulanci
dr. Dolejšové
• Základní kurz akupunktury při
ILF Praha, dr. Barešová: 1989
• Následně opakovaně kurzy pro
pokročilé v rámci ILF Praha,
dr. Barešová
• Základní kurz v aurikuloterapii,
Ostrava, dr. Debef: 1992
• Kurz aurikulomedicíny: Ostrava,
dr. Debef: 1993
• Kurs aurikulomedicíny, IDVPZ
Brno, dr. Rouxeville opakovaně
1996, 1998
• Kurs aurikulomedicíny, IDVPZ
Brno, dr. Mastalier, opakovaně
• Kurs Su-JOK: 1996
• Kurs EAV- Německo 1990
• Kursy EAV v rámci IMGEAV od
r. 1991 základní a pro pokročilé opakovaně
• Od r. 1997: školitel v akupunktuře
Publikační činnost
Spoluautorka:
• „Základy komplexního přístupu
v medicíně“, Medica Revue, 1994
• První pomoc v nekonveční medicíně nakl. Ostrov 2015
• Abeceda akupunktury 2015
Přednášková činnost
v akupunktuře
• Od r. 1998 pravidelně 1× ročně
základní kurz EAV a 1 – 2× ročně
pokračovací kurzy EAV monotematické a praktické postupy
• Přednášky na odborných kongresech v ČR i zahraničí
• Odborné semináře a přednášky
pro pacienty
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Činnost organizační:
• Člen výboru sekce EAV ČLAS ČLS
JEP – od r. 1994
• Člen výboru ČLAS ČLS JEP od
r. 1998 – ve funkci evidence členské základny
• Člen výboru Sdružení lékařů
a terapeutů využívajících nekonvenčních diagnostických a terapeutických metod
• Předsedkyně občanského sdružení České lékařské společnosti
EAV od r. 2004.
Výčet činnosti MUDr. Jany Wankatové samozřejmě není vyčerpávající.
Výbor ČLAS především velice oceňuje její aktivní zapojení do přípravy
zdravotnické legislativy, kdy společně se svou sestrou MUDr. Věrou
Dolejšovou vykonaly za mnoho let
neskutečné a obdivuhodné množství
práce. Na této práci může dále výbor
stavět.
Velmi významná pro nás je její
přednášková činnost. Její přednáška
zazní prakticky na každém našem semináři a kongrese u nás či na Slovensku. Přednášky mají vždy vynikající
úroveň a jsou velmi oceňovány pro
svůj teoretický i praktický přínos.

Vyznamenaná oslavenkyně na semináři k jejímu jubileu:
Praha, Lékařský dům 19. března 2016

Milá Hanko (to není omyl, takto ji všichni jmenujeme), dovol,
abych Ti za náš výbor, všechny
členy ČLAS i za sebe poděkoval
za práci pro akupunkturu a popřál k Tvému významnému životnímu jubileu vše nejlepší, hlavně
pevné zdraví a ať ještě dlouho
pomáháš svým mnoha a mnoha
vděčným pacientům.
MUDr. Ladislav Fildán
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...a ještě foto z oslavy jubilea MUDr. Vlaďky Brychtové
a redaktora tohoto čísla

36
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informace ze zahraničního tisku

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ČLENŮ ČLAS ČLS JEP
V ROCE 2016

LZE POVAŽOVAT PRIMO VASKULÁRNÍ SYSTÉM
(BONG - HAN DUCT SYSTEM) ZA ZÁKLADNÍ
KONCEPT TVORBY ČCHI?

– 80 –

– 60 –

– 50 –

MUDr. Paďourová Alena
Lázně Bělohrad

MUDr. Brůža Miroslav, Teplice

MUDr. Němec Libor, Vyškov

Neuwirthová Svatava, Praha

MUDr. Jelšík Michal, Praha

MUDr. Kasík Jiří, Praha

MUDr. Minařík Jaroslav, Luhačovice

prim. MUDr. Kubíček Miloslav,
Slapy nad Vltavou

MUDr. Matějka Jiří, Praha

MUDr. Richterová Anna, Plzeň

– 70 –
MUDr. Kohout Pavel, Praha
MUDr. Nykodýmová Pavla,
Říčany u Prahy

MUDr. Skřiček Martin, Žamberk
MUDr. Petera Jan, Pardubice
MUDr. Przeczek Tadeusz, Havířov

MUDr. Janečková Martina, Bílovec
MUDr. Mašátová Martina, Pacov
MUDr. Valešová Martina, Ostravice

MUDr. Sedlák Jiří, CSc., Praha

MUDr. Vaněk Jan, Bruntál

MUDr. Kovandová Simona,
Jílové u Prahy

MUDr. Robětín Karel, Český Dub

MUDr. Harvan Jaroslav, Olomouc

MUDr. Raclavská Lea, Nučice

MUDr. Kovář Ivan, Křižanov

MUDr. Hanák Miroslav, Praha

MUDr. Janková Daria, Praha

MUDr. Čanda Radko, Praha

MUDr. Šírková Romana,
Jindřichův Hradec

MUDr. Košařová Dagmar,
Poděbrady

MUDr. Gollová Božena, Praha

MUDr. Hanykýřová Jiřina,
Odolena Voda

MUDr. Martinů Helena, Praha

MUDr. Karasová Marie, Strážnice

MUDr. Bendová Ludmila, Praha
MUDr. Vojtíšková Táňa,
Frenštát pod Radhoštěm

MUDr. Kubantová Tereza, Praha
MUDr. Dufková Naďa, Luleč
MUDr. Zaoralová Pavlína, Olomouc
MUDr. Janová Jana, Plzeň

MUDr. Zavadilová Růžena, Bohunín
MUDr. Wankatová Jana, Praha
MUDr. Váňová Hana, Litovel

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let
pevné zdraví a mnoho akupunkturních úspěchů!
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Zpracováno podle přehledného článku Majid a Mahtab Avijgana
prim. MUDr. Milan Stránecký
Rehabilitační odd. nemocnice Havlíčkův Brod
stranecky@volny.cz
Začátkem šedesátých let minulého
století zveřejnil korejský odborník
Bong - Han Kim zprávu o objevu
nového oběhového systému u zvířat. Tento systém prostupuje celým
tělem, je mimo krevní a lymfatický
systém a rozvádí zvláštní tekutinu.
Vývojově je dokonce starší předchozí
dva systémy. Tak zvaná primotekutina udržuje zdraví zvířete tím, že
regeneruje tkáně a hojí rány. Systém
nazval Bong Ha duct (BHD), neboť
obsahuje tělíska a dukty – jakési
tenoučké cévky. Přes intensivní výzkum se existenci tohoto systému
nepodařilo jinými výzkumníky
potvrdit, byl proto označen jako
pavědecký a upadl v zapomnění
na celých 37 let.
Výzkumem různých barviv a způsobů barvení objevil Kwang Sup
soh, že BHD lze obarvit Trypanovou
modří. Na výzkumu hodně pracovala
skupina výzkumníků na univerzitě
v Soulu. V r. 2009 přejmenovali
tento systém na Primo Vaskulární
systém (PVS). Tento systém se vyskytuje u všech obratlovců. Tělíska
lze ztotožnit s akupunkturními body
a dukty s dráhami.
Síť PVS lze nalézt povrchně 1)
v kůži; 2) intravaskulárně, kde běží
uvnitř vén, arterií a lymfatických
cév, plavou na hladině a nepřiléhají
ke stěně cév; 3) extravaskulárně
podél velkých krevních cév; 4) na povrchu orgánů; 5) uvnitř orgánů; 6)
v nervové tkání- v mozku, v míše, běží
podél periferních nervů.
PVS spojuje všechny tkáně celého
těla do jednoho celku podobně jako
zbylé dva systémy. Jeho existenci
lze prokázat jen obtížně, neboť jeho
„cévky“ jsou malých rozměrů v průměru 20 mí, plavou v krvi v cévách

a jejich vizualizace je možná jen
speciálním barvením. PVS nelze
vidět např. prostým světelným mikroskopem nebo zvětšovacím sklem.
Je ho možné pozorovat jen v mikroskopu s fázovým posunem, ale tenké
vlásečnice jsou téměř k nerozeznání
od fibrinu. Vlákna PVS jsou flexibilní,
po jejich přerušení se jejich konce
retrahují, ale rychle regenerují.
Pokud se PVS např. po operaci z nějakých důvodů rychle neobnoví, dochází k pooperačním komplikacím.
Histologická stavba cévek PVS je
odlišná od krevních nebo lymfatických cév, tekutina, která v PVS teče
se skládá z granulí neurotransmiterů,
kyseliny hyaluronové, aminokyselin,
adrenalinu a noradrenalinu. Bylo
prokázáno, že tekutina uvnitř „cév“
PVS se pohybuje jedním směrem,
a rychlost jejího šíření po vpichu
barviva je asi 0,3 mm/sec.
Názory na funkci PVS jsou spíše
hypotetické, uvažuje se o distribuci
elektrického náboje či cirkulaci „
biofotonů“ v těle. Cirkulace biofotonů by vysvětlovala téměř okamžitou
reakci celého těla po vpichu jehly
do akupunkturního bodu tj. uzlíčku
PVS. Za zdroj biofotonů se považuje
nekódující DNA, která se nachází
v PVS.
Dalšími důležitými funkcemi PVS
je krvetvorba, ochrana před nádory.
Byly provedeny pokusy na myších,
kterým subkutánně aplikovali rakovinné buňky. Následně pozorovali,
jak uzlíčky a dukty PVS obalily tyto
rakovinné buňky a ty potom prorůstaly do kůže. Hypoteticky představuje PVS další cestu, kterou se šíří
zhoubné bujení.
V teorii Primo vaskulárního systému existuje mnoho neznámého.

Nicméně autoři nabízejí teorii o biologicko-fyzikální podstatě čchi jako
biofotonů cirkulujích v PVS. Stimulací PVS např. laserem, masáží, nahřáním, podrážděním jehlou dochází
ke zvýšené produkci biofotonů, tj.
čchi. Až bude k dispozici anatomická mapa distribuce PVS, budeme
moct kontrolovat nasměřování čchi,
biofotonů do nemocné tkáně nebo
orgánu.
Pozn. Zájemci si mohou článek
v angličtině v plném znění s řadou
obrázků stáhnout na počítači. Stačí
zadat primo vascular system.
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oznámení a různé

1. INFORMÁCIA
Vážení priaznivci akupunktúry, SA SLS, SAK SLK,
Ústav TČM, združenie Rytmo vás pozýva na

Medziodborový seminár:

GYNEKOLÓGIA
Z POHĽADU ZÁPADNEJ MEDICÍNY
A TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY
Miesto konania: Bratislava
Termín: 7. 5. 2016
Odborný garant:
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTČM
Organizátor:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD., MUDr. Dagmar Balková
Seminár je zameraný na najčastejšie patológie v gynekológii:
Prehľad súčasných možností a perspektívy terapie gynekologických ochorení
z pohľadu západnej medicíny
Recidivujúce infekcie v gynekológii
Ovariálne cysty, myómy
Neplodnosť
Diagnostika, etiológia, liečebné možnosti v tradičnej čínskej medicíne
Cieľom seminára je integrácia poznatkov západnej aj čínskej medicíny
a tým zlepšenie liečebných možností patológií v gynekológii
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

Tel. prac.: 541 217 726,
Mobil: 777 011 778
E-mail: info@fildan.cz, www.fildan.cz

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894
E-mail: mudr.filipek@centrum.cz

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS

Rehabilitační odd. nemocnice
Primář rhb. odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

Tel. prac.: 569 472 335
Mobil: 604 296 581
E-mail: stranecky@volny.cz

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail: zuzanavancurik@seznam.cz

Sedláček Petr MUDr.
člen výboru ČLAS
vedoucí redaktor bulletinu Acupunctura
Bohemo Slovaca

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: sedlacek@coord-med.cz

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

Neurologická ambulance, akupunktura,
homeopatie, EAV
Březinova 62a,
586 01 Jihlava

Tel. prac.: 567 323 078
Mobil: 777 183 134
E-mail: vladimira.brychtova@seznam.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 233 472
Mobil: 606 408 739
E-mail: cutova@cmail.cz

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23,
639 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 998
E-mail: lkalinova@seznam.cz

Paul McCartney

Bláhová Daniela MUDr.
člen výboru ČLAS

City Med, s.r.o. Praha

Tel. prac.: 606 605 026.
E-mail: dr.blahova@email.cz

Celým jménem James Paul McCartney, nositel Řádu britského impéria (MBE)
od roku 1965, tehdy jako člen nejslavnější rockové kapely všech dob Beatles,
po jejich rozchodu dodnes aktivní hudebník, nejúspěšnější skladatel populární
hudby v Guinessově knize rekordů atd. atd. V roce 1997 byl anglickou královnou
pasován na rytíře, takže Sir Paul.
Kromě toho jeden z nejznámějších, ne-li nejznámější vegetarián, podporovatel
hnutí proti geneticky modifikovaným potravinám, kožešinám, bojovník za
práva zvířat.
(Je znám svým přístupem k nezabíjení, mimo jiné odvolal slíbené rozhlasové
vystoupení, pokud stanice na ten den nestáhne všechny reklamy, které si u ní
zadal známý řetězec restaurací.)

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

Pain s.r.o.
Dukelských hrdinů 13,
170 00 Praha 7

Tel. prac.: 233 379 053
Mobil: 602 180 715
E-mail: ivondrich@seznam.cz

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909
E-mail: kohout@frenstat.cz

Prokeš Pavel MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Odborná ordinace pro akupunkturu,
manuál. med., EAV, VL.
Kamenická 3633,
276 01 Mělník

Tel./Fax: 315 628 798,
Mobil: 602 334 049
E-mail: md.prokes@tiscali.cz
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„Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.“
„Přijde mi, že mnozí z nás se tváří v tvář problémům
se životním prostředím cítí být bezmocní a vyznat se
v radách, co udělat pro čistší, udržitelnější a zdravější svět
může být těžké. Stanovit si jeden den v týdnu jako bezmasý
je smysluplná změna, kterou může udělat každý.“
„Já, spolu se členy své rodiny, jsme dlouholetými odpůrci
komerčního kožešinového průmyslu.
Důvod pro to je jednoduchý – kožešiny jsou kruté a zbytečné…
Stáhnout zvíře zaživa z kůže, jak se často stává, kvůli výrobku,
který nikdo nepotřebuje, je nepochopitelné.“
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