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Ve své masážní praxi se setkávám hlavně 
s lidmi, kteří mají problémy s bolestmi zad a
svalů. Téměř každý druhý si ovšem také stě-
žuje na velkou únavu z přepracováni, ze
stresu v práci, doma, v partnerství. U někoho
je to běžná únava, trvající kratší či delší dobu,
u někoho však přechází až do extrému a chro-
nické podoby.
Snad už každý člověk zažil v životě pocit, kdy
se cítil naprosto vyčerpaný, energie se zoufale
vytrácí a unaví se už i po ranním probuzení.
Nezvládá běžné pracovní záležitosti, natož
pak své blízké a přátele. Pro některé lidi tento
stav přechází v chronickou trvalou poruchu. 
S jedním takovým případem jsem se setkala
u pětapadesátileté ženy a velice mě zaujal. Za-
čala jsem se o tuto problematiku více zajímat.
Dotyčné klientce jsem nabídla pomoc aroma-
terapií a reflexní terapií a začaly zkoušet, jak
z toho ven – jak může aromaterapie pomoci
při chronické únavě.

Chronická únava
O záhadné chorobě, která se může projevovat
zvýšenou teplotou, bolestmi v krku, uzlinách
a kloubech, poruchami spánku a rovnováhy,
úzkostmi, zapomínáním, zhoršeným viděním
a zažívacími potížemi, se začalo poprvé mlu-
vit na konci 80.let minulého století. Dnes jde
o oficiální diagnózu – únavový syndrom CFS
– chronic fatigue syndrome nebo CFIDS chro-
nic fatigue and immunite syndrome. 
Projevem tohoto onemocnění je trvalá únava,
která se objevuje zničehonic, nesouvisí s fy-
zickou zátěží, nemizí po odpočinku a výrazně
narušuje pracovní a soukromý život nemoc-
ného.

Chronická únava je jedním z častých důvodů,
proč lidé navštěvují svého lékaře nebo tera-
peuta. Syndromu často předchází fyzický
nebo emoční stres, ztráta zaměstnání nebo
stěhování, nadměrná tréninková zátěž, roz-
vod…
Dlouhodobou únavou trpí asi čtvrtina popu-
lace, ale jen malá část – asi jen  2-3 % splňuje
kritéria pro uznání nemoci. Mnozí lidé se do-
mnívají, že jejich únavu nebere nikdo vážně.
Obzvláště pak, když lékař nezjistí žádnou fy-
zickou příčinu. Pokud k tomu dojde, je paci-
entům velmi často řečeno, že to není nic
vážného a že je to vše spojeno s psychikou. 
Bohužel řada lidí trpících chronickou únavou
má strach z označení, že trpí nějakou psychic-
kou poruchou. Toto berou jako vlastní se-
lhání, slabost nebo méněcennost.  Fyzické i
psychické příčiny jsou stejně důležité a ob-
vykle se dá s oběma něco dělat.

Jak na sobě nemoc poznáme
Člověk se cítí bez energie, na každodenní
úkoly spotřebuje všechny své síly a stav trvá
déle než půl roku. Častým doprovodným pří-
znakem bývá chronická rýma nebo bolení 
v krku…

Možné příčiny
Nejčastější příčiny jsou v psychice. Problémy 
v osobním životě, nevyřešené vztahy, dlouho-
dobý stres, ale i poruchy osobnosti. Může také
souviset s nějakými traumaty nebo depresiv-
ními pocity. 
Únava je také častým příznakem spojeným 
s mnoha nemocemi. Typicky doprovází in-
fekční onemocnění, nádorová onemocnění,
cukrovku, krevní nemoci.

CHRONICKÁ ÚNAVA
KATEŘINA PLESNÍKOVÁ
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Úvod

Poškození orofaryngeální sliznice (mukozi-
tida) se objevuje jako přímý následek jak che-
moterapie, tak radioterapie při ošetřování
rakoviny). Číselně se mukozitida pohybuje
mezi 22% chemoterapií, způsobená  mukozi-
tida až po 90% radioterapií vyvolaná mukozi-
tida (Sonis, 2004a). Existuje několik různých
přípravků, které se snaží pomoci zmírnit
efekty mukozitidy a spousta dalších, které
byly zkoumány experimentálně. Tento článek
shrne patogenezi orofaryngeální mukozitidy
a současný výzkum v oblasti řešení mukozi-
tidy. Účinky esenciálních olejů při mukozi-
tidě uvedu spolu s předběžnými výsledky
pilotní studie, která zkoumá užití esenciál-
ních olejů: 
Leptospermum scoparium, Manuka a Kunzea
ericoides, Kanuka z Nového Zélandu.

Mechanismus chemoterapií  nebo radioterapií
přivozené mukozitidy je jiný díky povaze
ošetření,  nicméně dopad na pacienta je stejně

vysilující, jak se ukazuje v tabulce 1. Ať je
původ jakýkoli, mukozitida má neblahý úči-
nek na výživový statust pacientů, spolu s bo-
lestí, sníženou kvalitou života a stoupajícími
účty za léky (Sonnis 2004a). Slizničné buňky
orofaryngeální oblasti se obnovují v cyklu
dvou týdnů. Chemoterapie škodí “odspodu
nahoru”, nejdříve se projeví v podloží sliz-
nice. Radioterapie naopak nejdříve poškodí
povrch výstelkových buněk (Sonnis 2004b).

Spolu s fyzickým a chemickým traumatem
způsobeným ošetřením, zde existuje obava,
zda určité mikroorganismy také přispívají 
k rozvinutí mukozitidy. Tím se myslí ústní
kandidóza, hemolytické streptokoky a herpes
viry, které začnou osidlovat organismus, když
je normální flora zničena (Scully a kol., 2003).
Orální kandidóza  se může spustit kouřením,
antibiotiky, dentálními protézami a užitím al-
koholu během radioterapie (Scully a kol.,
2004). Má se za to, že endotoxiny gram nega-
tivních bakterií mohou potencovat imunitní
reakci,  což může svým způsobem přispět 

Užití esenciálních olejů v péči o orofaryngeální    
oblast během radioterapie a chemoterapie

Dr. Wendy Maddock-Jennings RN, DHlthSc
ředitelka, MJ Health Ltd Aromatic products, Consultancy and Research

email:info@mjhealth.co.nz, www.mjhealth.co.nz

Mukozitida v orofaryngeální oblasti je nejběžnějším a zároveň nejnepříjemnějším ve-
dlejším účinkem jak u radioterapie tak u chemoterapie. Ačkoli etiologie je u obou
typů poškození je různá, účinky na pacienta jsou podobné ve smyslu rozsahu bolesti
a ztráty funkce, což jsou nejběžnější vedlejší účinky. Existuje rozsáhlá celosvětová
snaha najít řešení nebo produkt, který by se dal užívat orálně a který by předešel nebo
minimalizoval tento stav.  Ačkoli už byly vyzkoušeny desítky přípravků, stale se ne-
daří úspěšně mukozitidu zvládat. Tento článek představuje poznatky několika his-
torických studií, kde došlo k použití esenciálních olejů s různou úspěšností. Po
hlubších přezkoumání tématu byla započata pilotní studie, kde se studovaly účinky
esenciálních olejů z Nového Zélandu (Leptospermum scoparium, Manuka a Kunzea
ericoides, Kanuka) při orofaryngeální mukozitidě během radioterapie v oblasti hlavy
a krku. Klíčové poznatky této studie jsou představeny zde, což je zároveň příslibem
pro další práci v této oblasti.
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VYUŽITÍ AROMATERAPIE V PÉČI O ŽENY - ukázka textu

Téma: Potíže v těhotenství
Malý úvod: Aromaterapie je neinvazní jemná metoda, jak ošetřovat mírné obtíže v těhotenství v každém trime-
stru. Je to velmi příjemný, a relativně bezpečný způsob. Používání aromaterapie vám pomůže ošetřovat tě-
hotné ženy holisticky tím, že budete stimulovat a posilovat pozitivní rovnováhu, harmonii těla, mysli, emoce a
ducha. Stejným způsobem, kterým ošetřujeme potíže těhotných žen v různých trimestrech těhotenství, použí-
váme speciální aromaterapeutické směsi a specifické oleje podle měsíce těhotenství.
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