
Nebezpečí alternativní léčby v 

onkologii 



Co je to alternativní 

medicína? 



Alternativa? 



Kolektiv kvalifikovaných odborníků 

(lékař, sestra, laboranti, farmaceuti, 

RTG…). Dělba úkolů. Akreditace 

pracovišť. 

 

Metody založené na důkazech, využití 

poznatků přírodních věd.  

 

 

Statistické sledování efektivity a 

bezpečnosti. Vedení záznamů. 

 

Léčba hrazena ze zdravotního pojištění. 

 

 

Volně dostupné množství informací 

(učebnice, vědecké články). 

 

Osobnost „léčitele, terapeuta, poradce, 

šamana, guru“, často diagnostikuje i 

léčí.  

 

 

Metody založené na tradici, autoritě, 

víře. Často v rozporu s přírodními 

vědami.  

 

Nedostupná data o výsledcích nebo jen 

příběhy o úspěšných vyléčeních.  

 

Přímá úhrada za vše, známy případy 

zadlužení vedoucí k exekuci. 

 

„Ezoterické vědy“ – placené kurzy, 

certifikáty. 

 

Klasická                   x              Alternativní 

medicína  



Klasická                   x              Alternativní 

medicína  

Mnoho nemocí, mnoho různých 

terapeutických přístupů, mnoho různých 

léků a chirurgických přístupů 
 

Je jen jedna. Má jednotné názvosloví a 

klasifikaci.  

 

Zdravotnický personál nese za svá 

rozhodnutí a činy právní 

odpovědnost. Jsou vedeny záznamy 

o léčbě. 
 

Může být pocit odosobnění, nezájmu.  

 

 

Často „panacea“ – jeden lék na všechno. 

Univerzální metoda na „harmonizaci“, 

„detoxikaci“. 
 

Jednotlivé směry i jednotlivý léčitelé si 

vzájemně mohou zcela odporovat.  

 

Provozovatel nenese žádnou právní 

odpovědnost. Záznamy o 

doporučeních většinou chybí. 

 
 

Důraz na získání důvěry, osobní 

komunikaci. 

 

 





Rostliny a klasická medicína (byliny i dřeviny) 



„přírodní chemoterapie“ 

Paklitaxel (tis)                       Vinblastin, vinkristin (barvínek) 



Rizika fytoterapie 

Nestandardnost obsahu účinných látek – doba sklizně, stáří 

rostliny, půda a klima, oslunění...  
 

Interakce s léčivy – snížení nebo zvýšení hladin enzymů 

metabolizujících cizorodé látky (třezalka...). 
 

Efektivita ověrená x neověřená (tradice). Rostlina x extrakt. 
 

Efekt často jen mírný a dlouhodobý - nevhodné pro 

závažnější stavy.  
 

V krajním případě možnost otrav, některá „lidová“ 

doporučení zcela bizarní. 

 

 



Homeopatie 

Zakladatel S. F. Ch.Hahnemann (1755 – 1843). 

 

Léčba „podobného podobným“, princip 

„infinitezimálního ředění“. 

 

Léčba na základě příznaků, ignorace 

kauzálních příčin.  

 

Klinické testy nahrazuje „proving“.  

 

V EU výsadní legislativní postavení, 

registrovány jako léky bez jakéhokoliv průkazu 

účinnosti. Automaticky považované za 

bezpečné kvůli reálné absenci účinné látky. 

Některé přípravky na žádost výrobce dokonce 

na předpis.  

 

 



Centesimální ředění - C (CH) - sloučení 1 dílu matečné tinktury s 99 díly 

rozpouštědla 

 

Lidské tělo obsahuje 

0,000007 % Arsenu 

0,00000000000003 % Rádia 

 

Při ředění 12 C průměrně 1 molekula látky na plavecký bazén 

 

Homeopatikum při ředění 200 C obsahuje 

0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000001% účinné 

látky 

Princip homeopatie 



M. L. Cowan, B. D. Bruner, N. Huse, J. R. Dwyer, B. Chugh, E. T. J. 

Nibbering, T. Elsaesser & R. J. D. Miller. (2005) Ultrafast memory loss 

and energy redistribution in the hydrogen bond network of liquid H2O. 

Nature, 434: 199–202. 
 

Rychlá redistribuce vodíkových vazeb, ztráta „paměti“ během 50 fs, tj. 

0,000 000 000 000 05 s  

Prof. Ing. Dr. Miroslav Kutílek, DrSc., Jaká je léčivá síla vody? 

Hydrolog 

Paměťová struktura vody proto nemůže existovat v měřítku našeho 

„lidského“ času, tedy v minutách, hodinách nebo dokonce dnech. 

 

Paměť vody 





Homeopatické suroviny 

Aconitum napellus – oměj šalamounek 

Agaricus muscarius – muchomůrka červená 

Mezereum – lýkovec jedovatý 

Nux vomica – kulčiba dávivá (zdroj strychninu) 

Belladona atropa – rulík zlomocný 

 

Sulphuricum acidum – kyselina sírová 

Argentum nitricum – dusičnan stříbrný 

Arsenicum album – oxid arsenitý 

Graphites – tuha 

Ferrum metallicum – kovové železo 

Mercurius solubilis – ryzí kapalná rtuť 

Hekla lava – lávový popel ze sopky Hekla 

Pyrogenium – vepřový hnis 

Oscillococcinum – kachní srdce a játra 

Gunpowder – černý střelný prach 
 

 



Pokud se zaměříme na homeopatika, pak principy „podobné je léčeno 

podobným„ similia similibus curantura „zákon infinitezimálního ředění“ 

jsou v nepřekonatelném rozporu s vědeckým poznáním. 

 

Čas. Lék. Čes. 2016; 155: 267 – 273. 
 

Autoři: 

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. – přednosta biofyzikálního ústavu LF 
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prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. – přednosta ústavu biofyziky a informatiky 

1. LF UK, Praha, předseda pracovní skupiny Nevědecké léčebné a diagnostické 

metody ČLS JEP 

 

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. – viceprezident ČLK, předseda vědecké rady 

ČLK 

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – předseda ČLS JEP 



Homeopatikum „obsahující“ rulík zlomocný. Případ vyšetřován FDA, 

uvádí se téměř 400 otrávených dětí, 8 podezřelých úmrtí. 
 



Tradiční asijské medicíny 
Tradiční čínská medicína, Ajurvéda, Tibetská medicína... 

 

Odlišné pojetí nemoci, výrazná nábožensko-filozofická složka, práce s 

„vnitřní energií“ a „energetickými drahami“. Odlišná představa o fyziologii 

(např. slezina jako trávicí orgán, trojitý zářič). 

 

Extrémně limitované diagnostické možnosti – rozhovor, změření tepu, 

pohled na jazyk.  

 

 

 

 

Pestrá směsice bylinných preparátů, 

dietologie (potraviny teplé - jang x studené - 

jin), cvičení a speciálních fyzikálních metod 

(baňkování, akupunktura, moxování...).  

 

Některé rostlinné a minerální preparáty 

toxické (rtuť, rostliny rodu Aristolochia...), 

informace o složení „tradičních směsí“ 

nedostatečné.  





Uváděný princip fungování 

biorezonance 



Kanadská naturopatka. 
 

Propagátorka možnosti ničení patogenů pomocí 

vysokofrekvenčních pulzů.  
 

„Její hlavní přínos spočívá ale v tom, že se 

nebála perzekucí a falešných osobních obvinění 

a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v 

několika svých knihách“ 
 

Tvrdila, že nádorová onemocnění jsou 

způsobena parazity a lze je vyléčit během 

několika dní pomocí bylinných přípravku a 

frekvenční léčby.  
 

Zemřela na mnohočetný myelom. 

Dr. Hulda Regehr Clark 

(1928 – 2009) 



A jak to vlastně „funguje“?  





Co za to? 



Koloidní stříbro 

Stan Jones 

Opakovaný kandidát na 

senátora a guvernéra 

Stát Montana 

Suspence stříbrných nanočástic, velikost většinou 1 – 

10 nm. Doporučování jako prevence i léčba širokého 

spektra onemocnění. 
 

Registrované pro vnější použití – antiseptické 

působení, obvazové materiály pro špatně se hojící 

rány. Vnitřní použítí v Evropě i USA zakázáno.  

 

Stříbro se ukládá do tkání!!! Vznik trvalého zabarvení 

kůže – argyrie („smurf syndrom“). 

 

 

 

 





„detoxikace, odkyselení“ 

„Rakovinové buňky nemohou žít v zásaditém a vysoce kyslíkem 

nasyceném prostředí.“ 

http://inspiraceprozeny.blog.cz/ 
 

prof. Otto Heinrich Wartburg v 30. letech 20. století popsal snížené pH v 

prostředí nádoru. 
 

Uváděna chybná interpretace, že nízké pH je příčinou nádoru, ve 

skutečnosti je naopak nízké pH produktem anaerobního metabolismu při 

nedostatku kyslíku.  
 

Ve skutečnosti je pH organismu stabilní, vlastníme řadu mechanismů na 

jeho regulaci (ledviny, plíce, složky krve). 
 

Živočišný organismus je „samočistící“, o detoxikaci se starají játra a 

ledviny. Pomoc potřebují jen při vlastním poškození (dialýza).  





Vitamíny a spol.  

Intravenózní vitamín C 
Efektivita proti onkologickým onemocněním neprokázána, ale možný 

efekt na tlumení vedlejších účinků chemoterapie. Není ale jasné, zda 

netlumí i její efektivitu. Riziko poškození ledvin při léčbě přípravky 

nerozpustnými v nízkém pH či přímo tvorbou oxalátových kamenů.  

 

„Vitamín“ B17 
Vůbec se nejedná o vitamín. Obsahuje amygdalin, z kterého se při 

trávení uvolňuje kyanid. Efektivita proti onkologickým onemocněním 

neprokázána. V řadě států USA zakázán. U nás běžně prodáván jako 

součást potravinových doplňků, prezentován jako vitamín skupiny B.  



CDS (chloride dioxide solution) 

MMS (master mineral solution) 

Vynález geologa a zlatokopa Jima Humbla, roztok oxidu chloričitého 

(průmyslové bělidlo, desinfekce). Po problémech s legislativou založil církev 

Genesis II, jmenoval se jejím arcibiskupem a přípravek distribuuje jako 

„církevní svátost“.  
 

Zastánci této metody tvrdí, že nádorová onemocnění způsobují paraziti, viry 

a bakterie, které tato desinfekce může zničit. Uvádí se efektivita i proti HIV, 

Toxické projevy užívání (bolesti hlavy, průjem, nevolnost) označují za 

projevy úspěšné detoxikace. 
 

SÚKL informoval o výskytu nelegálního léčebného přípravku už v roce 

2011. Varování vydala také Zemědělská a potravinářská inspekce a Hlavní 

hygienik  

 

 



Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. (2018) Complementary 

Medicine, Refusal of Conventional Cancer Therapy, and Survival 

Among Patients With Curable Cancers. JAMA Oncol. 4(10):1375-

1381.  
   

Studie pracující s cca 1.300 pacienty, srovnání pacientů s 

nemetastazujícími nádory, kteří používali x nepoužívali 

„komplementární medicínu“. 

 

U pacientů využívajících alternativní metody byla vyšší frekvence 

odmítnutí: 

chirurgického řešení nádoru (7 % versus 0,1%)  

chemoterapie (34,1 % versus 3,2 %) 

radioterapie (53 % versus 2,3 %) 

hormonální léčby (33,7 % versus 2,8 %). 

 

U skupiny uživatelů alternativní medicíny bylo pozorováno dvojnásobné 

riziko úmrtí v období 5 let.  



Závěr 

Metody „alternativní medicíny“: 

 

- představují neprokázaný přínos za cenu prokázaných rizik 

(přímé poškození zdraví, zanedbání adekvátní léčby, často až 

destruktivní finanční náročnost), 

 

- využívají přirozené potřeby „dělat pro sebe něco navíc, 

maximum co lze“, využívají přirozené psychologické jevy,  

 

- nevyplývá z nich zodpovědnost pro její provozovatele. 

 

Pacientům „alternativní léčbu“ nikdo nemůže zakázat. Pacient má 

ale právo na podložené informace, základem proto je aby: 
 

byl o „alternativní léčbě“ informován ošetřující lékař 

                                         



Děkuji za pozornost 

Podpořeno projektem IGA_LF_2019_014 


