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Možnosti aromaterapie při nepravidelném                               
menstruačním cyklu

Irina Kaplanová

V této práci se zabývám možnostmi, které nabízí aromaterapie v řešení poruch intenzity a rytmu menstru-
ačního krvácení u žen.  Před několika lety jsem měla možnost dálkově spolupracovat s jednou zahraniční
lékařskou organizaci, která se zabývala problémy poruch menstruačního cyklu u dospívajících dívek. Vý-
sledky této spolupráce byly velice zajímavé a potvrdily velký přínos přírodních metod v ošetření poruch to-
hoto typu.  Proto jsem se rozhodla vyzkoušet možnosti aromaterapie při ošetření žen s nepravidelným
menstruačním cyklem.

Za normální menstruační cyklus se považuje ten, který

splňuje následující podmínky:


 interval mezi krvácením je 21
35 dní


 délka krvácení je 2
8 dní


 menstruace není bolestivá


 bez nadměrného nebo naopak nedostatečného   

krvácení


 bez špinění před či po menses

De�inice některých poruch menstruačního cyklu z pohledu
klasické západní medicíny:
Polymenorea 
 neboli zkrácený cyklus je krvácení v inter


valech kratších než 21 dnů. Vyskytuje se při hormonálních

poruchách spojených s nedostatečnou sekrecí hormonů

žlutého tělíska vaječníku, anovulací či zkrácením předovu


lační fáze cyklu. 

Hypermenorea 
 je označení pro vyšší stupeň krevní

ztráty dané trváním menstruace více než 8 dnů. Tato poru


cha bývá nejčastěji způsobena výskytem děložních myomů

(nezhoubné nádory děložní stěny) či polypů (výchlipka

sliznice stěny děložní) děložní sliznice. Další příčinou může

být zánět dělohy či její sliznice, porucha krevní srážlivosti

či anovulace. 

Metroragie 
 označuje zcela nepravidelné krvácení  z dě


lohy často střídavé intenzity. Příčiny bývají nejrůznější. Or


ganické 
nitroděložní
 nádor, myom, polyp, zánět, stav po

samovolném potratu, příznak mimoděložního těhotenství.

Poruchy  krevní  srážlivosti a hormonální nerovnováha se

řadí k dalším možným příčinám této poruchy.

Dysfunkční krvácení 
 je krvácení v nepravidelných in


tervalech, obvykle bývá prodloužené. Nejčastěji se vysky


tuje v období dospívání a v období těsně před přechodem.

Příčinou je nejčastěji porucha ovulace. Nedojde
li k ovulaci,

neproběhne druhá fáze cyklu (chybí sekrece progeste


ronu). Nadměrná stimulace estrogeny podporuje růst dě


ložní sliznice, která je pak silnější a při menstruaci se

odloučí více buněk než normálně. 

Poruchy menstruačního cyklu z pohledu tradiční čínské me-
dicíny:

Stagnace čchi v játrech. V tomto případě má krev rudou

barvu, často menstruaci předchází PMS, doprovází bolesti

v podbřišku, podrážděnost,  depresivní nálady.

Stagnace krve,  které nejčastěji předchází dlouhodobější

stagnace čchi, se projevuje  bolestmi v podbřišku, který je

citlivý na tlak či dotek, menstruační krev je s koaguly.

Dlouhodobá stagnace způsobuje Horkost.  Přispívá tomu

stres, nadměrné nebo potlačované emoce. Menstruace za


číná předčasně nebo se opakuje vícekrát do měsíce, jsou to

dlouhé, vyčerpávající periody.

Nedostatek čchi ve slezině je stav, kdy oslabená čchi nedo


káže udržovat krev v cévách a ta se vylévá. Pokud se přidá

chlad, mluvíme o nedostatku yangu, který se projevuje mj.

dlouhými unavujícími periodami, žena krvácí mírně, ale

pořád. 

 Kauzuistika 1.

10.12.2008  Klientka 1, 42 let, v současné době (cca 2 mě


síce) prožívá vážné  problémy v manželství,  je stále pod vel


kým emočním  tlakem, neustále má  pocity nejistoty,

strachu, zoufalství, zklamání,  které se střídají se vztekem a

agresivitou. Dle jejích slov se ale bojí vzniklé problémy ote


vřeně řešit. 

Zhruba před měsícem se u ní objevily poruchy menstruač


ního cyklu. Poslední fyziologická menstruace byla 20.11.08,

průběh a intenzita krvácení odpovídaly normě. Menstruace

trvala 6 dní. Po dvou dnech (27.11.08) od ukončení men


struace  se objevilo krvácení, které připomínalo menstru


ační (stejný průběh, množství, doba trvání). Po třech dnech

(5.12.08) od ukončení se situace opakovala. 

Dříve  klientka podobné potíže neměla, její cyklus byl pra


videlný, po 28 dnech.  Je v poslední době často unavená  a

má  potíže s usínáním. Pozoruje občasné bušení  srdce. Pro


hloubily se potíže se zažíváním, které popisuje jako „po


malé“, má sklon k nadýmání a zácpě, poslední cca měsíc

mívá i zažívací bolesti. 

Vzhledem k tomu, že zmíněné potíže mají evidentně psy


chogenní původ, cílem mé práce bylo prokázání možnosti

pomocí aromaterapie normalizovat její menstruační cyklus

a vyrovnat duševní stav. 

Diagnostika obličeje
Barva obličeje je bledě růžová, pokožka je suchá, v oblastí

křídel nosu je načervenalá a šupinatí, šupinky jsou také na

čele u linie vlasů.

Diagnostika jazyka
Jazyk má pravidelný tvar, barva je tmavěrůžová až lehce do


�ialova,  jednotlivé otisky zubů a červené skvrny po stra


nách, jazyk má žlutý povlak, který je silnější u kořene a ve

středu jazyka.

Diagnoza : Horkost v játrech, která je následkem dlou

hodobé stagnace. 
Podle čínské medicíny mají játra důležitý vliv na krev. Shro


mažďují ji v době, kdy odpočíváme a naopak ji uvolňují, jak
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Aromaterapie jako alternativa pro gynekologické patologie:
opakující se vaginální infekce kandidami a infekce způsobené
lidským papiloma virem (HPV).
Dominique Baudoux
Autor a přednášející v zahraničí
Doktor farmacie, generální ředitel Pranarôm International, Belgie
dbaudoux@pranarom.be

Abdesselam Zhiri
Doktor rostlinné biotechnologie, vedoucí výzkumu, Pranarôm, Belgie
azhiry@pranarom.be

Vědecká aromaterapie a celostní medicína hrají čím dál větší roli v léčbě infekčních nemocí, pro které má konvenční
medicína pouze málo efektivní řešení. Bezmocní, čelící léčebnému selhání, hledají někteří terapeuti alternativní aktivní
látky, které by vyřešily tuto neschopnost léčby. Esenciální oleje, pokud jsou předepisovány kompetentními vědci, jsou
svým chemickým složením schopné dosáhnout významných klinických výsledků při terapii. V této oblasti výzkumu se
autoři zaměřili na vaginální kvasinkové infekce (Candida albicans) a infekce virového původu (human papiloma virus),
pro které může mít neefektivní terapie vážné následky. Tento článek je rozdělen do dvou částí. První část se zabývá aro-
materapeutickou léčbou opakujících se vaginálních kvasinkových infekcí; druhá část je věnována léčbě infekce způso-
bené lidským papilomavirem (HVP). Prezentovány jsou různé biochemicky aktivní skupiny esenciálních olejů společně
s léčebnými protokoly pro tyto infekce. Tyto protokoly vyplývají z profesionální klinické praxe. 

1.   Vaginální kvasinkové infekce

Vaginální kvasinkové infekce patří mezi nejčastější, opaku

jící se a nejdéle trvající gynekologické patologie. Trvalého
vyléčení je možné dosáhnout pouze při zařazení přísného
jídelníčku a významné redukce veškeré další alopatické
léčby zastoupené antibiotiky, sulfonamidy a povrchovými
antiseptiky. 
Aromaterapeutická léčba musí trvat delší dobu (od tří do
šesti měsíců) a požaduje současné použití více doplňkových
metod. Délka léčby, potřeba současného použití více metod 
a její cena (přestože je srovnatelná s alopatickou léčbou),

stejně tak jako změna jídelníčku – vše v jeden čas – jsou klí

čové pro pozitivní výsledky, ale také důvodem selhání léčby
pokud nejsou přesně dodrženy.

Výběr esenciálních olejů
Mezi četnými esenciálními oleji vhodnými pro léčbu,
chceme upozornit čtenáře na ty, svými charakteristikami,
nejvhodnějšími pro použití. Rozhodující je chemické složení
– obsah aromatických fenolů, aromatických a terpenických
aldehydů, terpenických alkoholů, oxidů a esterů. To jsou
látky aktivně působící proti kvasinkám. (Pattnaik a
kol.,1997; Nakamura a kol., 2004; Devkatte a kol., 2005).
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Tabulka 1. Esenciální oleje aktivní proti Candida albicans
Latinské jméno Běžné jméno Aktivní komponenta Terap. potenciál Slizniční tolerance
Litsea citrata Litsea citral ++++ střední
Cymbopogon �lexuosus Citronová tráva citral ++++ dobrá 
Cymbopogon citratus Citronová tráva citral +++ dobrá
Laurus nobilis Vavřín, bobkový list různé +++ dobrá
Lavandula latifolia Levandule 1,8
cineol, linalol +++ výborná 
Myroxylon balsamum Perubalzám benzyl benzoat +++ výborná
Trachyspermum ammi Morač větší thymol ++++ dráždivý
Thymus vulgaris thymol Tymián, mateřídouška thymol ++++ dráždivý
Eugenia caryophyllata Hřebíčkovec kořenný eugenol ++++ dráždivý
Cinnamomum cassia Skořicovník čínský cinnamaldehyd ++++ leptavý
Cinnamomum verum Skořicovník pravý cinnamaldehyd ++++ leptavý
Satureja montana Saturejka horská carvacrol ++++ dráždivý
Origanum compactum Dobromysl obecná carvacrol ++++ dráždivý
Origanum heracleoticum Řecké oregano carvacrol ++++ dráždivý
Melaleuca alternifolia Kajeput střídavolistý terpinen
4
ol +++ dobrá
Melaleuca quinquenervia Niauli 1,8 cineol, terpineol +++ výborná
Cymbopogon martii Růžová palma geraniol +++ dobrá
Eucalyptus globulus Blahovičník kulatoplodý 1,8
cineol ++ dobrá
Thymus vulgaris thujanol Tymián obecný thujanol +++ výborná
Origanum majorana Majoránka thujanol ++ výborná
Pelargonium x asperum Geranium citronnellol +++ výborná



Kandidóza: kazuistika
Eileen D. Cristina

terapeutka

eileenkw@ptd.net

Úvod

Mary Jo je 59 let a plavání pro ni znamená sport a zároveň

zábavu, kdy si hraje se svou vnučkou. V minulosti se u ní již

objevovala celková infekce Candida albicans ve střevech a

vagíně, dále měla potížemi s dutinami, trpěla alergií na po


traviny, což se projevovalo jako ekzém a také trpěla epilep


sií, která se objevila pozdě, až ve věku 53 let. 

Jakmile u Mary Jo tyto zdravotní potíže nastaly, uzavřela

svou aromamasážní praxi, aby se plně věnovala uzdravení

a znovunastolení rovnováhy. Poprvé mě kontaktovala v říj
 

roku 2004 se zánětem dutin a s domněnkou, že se infekce

kandidy opět vrátila.

Historie

Od roku 1998 podstupovala Mary Jo extensivní intergativní

terapie řízené jejím praktickým lékařem, který používá in


tergativní terapii k pročištění alergií, kandidózy a ke zmír


nění záchvatů epilepsie. V současné době Mary bere nízkou

dávku gabapentinu (Neurontin) na stabilizaci epilepsie.

Všimla jsem si, že je možné vzájemné ovlivňování léků mezi

gabapentinem s antacidem a cimetidinem (Drug Digest,

2004).

Aby znovu nabyla zdraví a snížila toxickou zátěž rtuti, ne


chala si Mary Jo vyndat kovové zubní náhrady a nechala je

vyměnit za náhrady z pryskyřice.

Na kandidózu bere v současné době jednu probiotickou

kapsli denně, aby se její vnitřnosti zaplnily příznivou �lórou.

Navíc denně bere N
acetyl cystein, což je stabilní forma síry

obsahující aminokyselinu L
cystein (Healthgate, 2005) jako

antioxidant a pro podporu detoxikace rtuti. Vitamín C a

bromelain na podporu trávení bere denně. Urtica diotica

(kopřiva) se užívá na ošetření citlivosti nosních cest. 

V době, kdy mě Mary Jo kontaktovala, zažívala buď slabý

chronický zánět dutin, nebo bolest v dutinách zapříčiněnou

změnami tlaku. Sama si připravila kapky a kapsle z esenci


álních olejů Origanum compactum (oregano) a extrakt z vo


dilky kanadské (Hydrastis canadensis) ve formě kapslí. To

však poskytlo jen krátkodobou úlevu. 

Mary Jo měla na zadní starně v hrdle bílé skvrny, ačkoli bo


lestmi v krku netrpěla. Po prodělané rýmě jí  stále  „teklo“ 

z nosu, což rušilo spánek a během posledních šesti měsíců

začala i chrápat. Ve vagíně se možná kandida neprojevila.

I. Fáze ošetření
Když jsme spolu poprvé telefonicky hovořily koncem října

2004, poradila jsem Mary Jo, aby navštívila svého ošetřují


ho lékaře, který by měl stanovit diagnózu. Zeptala jsem se

jí, zda má korespondující potíže se zuby nebo zda má

dojem, že potíže nastaly spolu s plaváním. Obojí vyloučila. 

Mezitím jsem jí doporučila užívat směs esenciálních olejů

pro ošetření dutin, kterou měla po ruce k mikroinhalaci

nosem a ústy.  Tato formule namíchaná aromaterapeutem

obsahovala Eucalyptus radiata (eukalyptus), Cinnamomum

camphora ct 1,8, cineole (list ravensáry) a Lavandula lati


folia (levandule spajk). Užívání této formule zredukovalo

otoky patra a zlepšil se jí spánek.

Doporučila jsem jí zvětšit příjem česneku a používání netti

pot se sterilním slaným roztokem k výplachům nosu (Piz


zorno a kol.,2002).

V prosinci 2004 se ke mně Mary Jo vrátila s diagnózou in


fekce kandidy v čelních dutinách. Předtím, než ke mně při


šla, již podstoupila u svého lékaře dvě okysličující terapie.

V tomto momentě ji lékař léčbu ukončil. 

Při vyšetření jsem zjistila, že Mary Jo má bíle potažené

horní patro v ústech a jazyk, že má bílé skvrny na jedné

mandli, a že má na jedné madli vřídek. Také měla pocit škrá


bání v krku a neustále jí teklo z nosu. Její lékař jí poradil vří


dek  „vymáčknout“.

Mary Jo nechtěla průmyslové léky a také se chtěla vyhnout

trapnému nadýmání a plynatosti při odumírání kandidy.

Připravila jsem tři různé přípravky:

1. kapsle na základě esenciálního oleje na kandidu     

(viz rámeček 1.)

2. ústní výplach a kloktadlo (viz rámeček 2.)

3. přípravek na inhalaci pro hrdlo a dutiny (viz  rá    

meček 3.)            

Rámeček 1.
I. fáze ošetření. Kapsle na základě esenciálního oleje na
systematickou kandidu

Množství a návrh ošetření
40 kapslí

Všechny kapsle velikosti „OO“ obsahovaly 45mg esenciál


ního oleje v nosném oleji Vitis Vinifera.

Esenciální oleje

Melaleuca alternifolia                                            30%
Mentha x piperita                                                   10%
Cinnamomum zeylanicum (kůra)                         10%
Oregano onites, high carvacrol                           25%
Melissa officinalis                                                   5%  
Citrus aurantium (list)                                           20%
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Rozvoj klinické aromaterapie v hospicích Velké Británie

Rozhovor s Marianne Tavares
Coordinator komplementárních terapií,  hospice St.Gemma´s, Leeds, England
Email mariannet@st
gemma.co.uk

Marianne, pověz nám něco o St. Gemma´s hospic, kde
pracuješ?

St.Gemma´s je speciální paliativní jednotka v Leedsu. Spe


ciální paliativní pečovatelská jednotka se stará o lidi s roz


vinutými, pokročilými a aktivními chorobami. To znamená,

že naši pacienti nejsou v počátečním nebo potencionálně

léčitelném stádiu nemoci. Většina pacientů má rakovinu,

ale čím dál více se staráme o lidi s neurologickými poru


chami, chorobami srdce, chronickou obstruční chorobou

nebo renální nedostatečností. A opět pacienti s těmito po


ruchami jsou u nás již v pokorčilém nebo konečném stádiu

nemoci.

Máme 32 lůžek, denní hospic, servis pro pacienty mimo ho


spic a také komunitní tým speciálních sester, které navště


vují lidi doma. Jako všechny hospice ve Velké Británii se

zavazujeme starat se o člověka celostně a náš všestranný

tým úzce spolupracuje. Co se týká komplementárních tera


pií, nabízíme masáže, aromaterapii, re�lexologii, reiki a hyp


noterapii.

Jakou roli má aromaterapie v St.Gemma´s?

Za osm let, co jsem v hospicu se role aromaterpaie u nás

rozvinula z převážně holistické aromaterapie až v klinickou

formu.

Mám pocit, že je často obtížné praktikovat klinickou aro-
materapii ve  věřejných zdravotnických zařízeních. Jak
se vám to podařilo?

Kromě praxe založené na důkazech, se řídím třemi pri


ncipy:

1. začínej skromně

2. řiď se potřebami

3. rychle viditelné výsledky

Nejdříve jsme poskytovali aroma masáže a používali esen


ciální oleje v difuzérech, abychom tak zapudili nepříjemné

pachy. Nicméně jsem v posledních letech absolovovala

kurzy s John Kerr, Ron Guba a Rhiannon a to značně rozší


řilo mé znalosti a důvěru.

Nedávno se náš tým terapeutů rozrostl o dva členy; Sarah

Wright a Cheryl Roberts a obě jsou velmi zkušené a nad


šené ohledně klinické aromaterapie. Především Sarah vnáší

spoustu zkušeností, protože si vyrábí přípravky pro rodinu.

V kterých klinických oblastech jste byli schopní zazna-
menat rozdíl, když jste používali esenciální oleje?

Je to ošetření ran a zvládání nepříjemných zápachů. Mám

základy ambulantní praxe jako sestra,  mám zkušenosti a

zajímám se o ošetřování ran. Většina nepříjemných zápachů

pochází z hnijících ran, tak jsem provedla průzkum, abych

zjistila, co je již k dispozici na ošetřování takových ran po


mocí esenciálních olejů. Nebylo překvapením, že jsem

našla zmínky o Lavandula angustifolia a Melaleuca alterni-
folia a asi před šesti nebo sedmi lety jsem iniciovala se


tkání s Tissue Viability Groups.

Asi před pěti nebo šesti lety, když měly sestry potíže se

zvládnutím zápachu dvou strašných ran a také jak zabezpe


čit pohodlí pacienta v těchto podmínkách, navrhla jsem po


užít esenciální oleje z levandule lékařské a tea tree ředěné 

v normálním fyziologickém roztoku. Oleje nezvládly zápach

zcela, ale zaznamenali jsme značný rozdíl – zároveň jsme

používali difuzér a sací ventilátor. Pacienti vůni milovali a

zdálo se, že vše lépe zvládají. To vedlo k dohodě, že se esen


ciální oleje z levandule a tea tree budou používat na rány,

které zapáchají a kde se neočekává, že se zahojí anebo tam,

kde pacient umírá – to znamená v případech, kde naše in


tervence neuškodí. Tyto dva úžasné oleje používáme do


dnes a s úspěchem na zvládádní nepříjemných zápachů.

Na jednom z našich Multidisciplinary  Enquiry Meetings

jsme Catherine Malia a já (Advanced Nurse Practitioner and

Tissue Variability Lead Nurse) prezentovaly, co jsme dopo


sud dokázaly v ošetřování ran pomocí esenciálních olejů.

Tohle forum bylo velmi užitečné k tomu, abychom se podě


lily o své zkušenosti a rozšířily naše postupy. V současné

době jsem ve fázi, kdy se snažíme naše postupy shrnout do

protokolu.

Ošetření otlačenin
Po kurzu Johna Kerra jsem chtěla zavést lepší zvláčňující

krém, než jsme používaly doposud (jako Aqueous cream BP

a E45). To vedlo k diskuzi o ošetřování otlačenin, a co se

týká krému, tak jedna z našich konzultantek podotkla

„Nehas, co tě nepálí“....takže....Catherina  a já jsme provedly

audit  ohledně dokumentace ošetřování ran. Audit vynesl

omezené množství infomací, ale kromě jiných vzdělávacích

potřeb výsledek potvrdil, že četnost s jakou se otlačeniny v

St.Gemma´s vyskytují, nás opravňuje zavést další produkt

péče o kůži. (Ráda bych dodala, že audit o rok později pro


kázal, že většina pacientů je již přijímána s otlačeninami).

Rozhodly jsme se s Catherine dokončit audit cyklus. Cathe


rine odhalila několik věcí, kde bylo třeba se rozvíjet, anebo

které je třeba zavést jako třeba lepší dokumentace, tréninky

na ošetřování ran a další, také bylo třeba prohlédnout vy


bavení. Já jsem zatím zavedla nový hydratační krém (s vy


sokým podílem Aloe vera) a po obsolvování kurzu jsem

navrhla mast s obsahem esenciálních olejů. Mast se vyrábí

z následujících ingrediencí:

Základ masti

Předpřipravený balzám na rty 
 obsahující včelí vosk, Pru


nus dulcis (olej ze sladké madle) a Theobroma cacao (kaa


kové máslo) a Calendula of�icinalis měsíčkový macerát.
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