
Na začátku si ale řekneme některé základní informace o výše uvede-

ném únavovém syndromu, abychom měli představu, jakými příznaky 

se projevuje. Z toho nám vyplyne, které naše prostředky je u tohoto 

onemocnění vhodné používat a jak budou pro daného klienta pro-

spěšné.

Únava běžná a chronický únavový syndrom

Co si vlastně máme představit pod slovními pojmy únava a únavo-

vý syndrom, nebo přesněji chronický únavový syndrom? Mnoho lidí 

kolem nás chodí a říká, že jsou unavení, ale záleží na tom, jak dlouho 

únava trvá. 

Únava je přitom důležitou součástí života a je stejnou kontrolkou, ja-

kou je například bolestivost jednotlivých částí těla, která nám ukazuje, 

kde je problém nebo začínající onemocnění. Podobně to probíhá při 

únavě, která je v našem životě zcela přirozená a je pro nás příjemnou 

odměnou po dobře vykonané práci, ať fyzické nebo psychické. Tehdy 

ji odstraníme správnou relaxací, u někoho se jedná o spánek, u jiného 

o chytání ryb, čtení knížky či poslouchání oblíbené hudby. Jak jistě vní-

máte, těchto činností je nepřeberné množství a pro každého může být 

relaxací něco jiného. Důležité je, že po takovéto relaxaci únava odezní 

a člověk se cítí dobře a plný síly.

Ve chvíli, kdy nás relaxace a příjemné zážitky únavy nezbaví, ta trvá 

stále, nebo se naopak prohlubuje a přidávají se další příznaky, hovo-

říme již o Únavovém syndromu resp. chronickém únavovém syn-

dromu. Abychom mohli označit pacienta, že trpí tímto syndromem, 

musí přítomné příznaky splňovat určité parametry a musí trvat i určitou 

dobu. 

Příznaky chronického únavového syndromu:

Hlavní charakteristikou je trvalá nebo stále se vracející únava po 

dobu nejméně šesti měsíců, která je nezměrná, spojená s výrazným 

vyčerpáním, velkým poklesem výkonnosti a naprostou ztrátou výdrže, 

které se nezmírní ani po spánku nebo odpočinku. Současně se proje-

vují další příznaky, jako je porucha krátkodobé paměti a schopnosti 

vštípivosti nových poznatků, porucha spánku, deprese, porušená 

schopnost koncentrace a zhoršené soustředění. Mohou se objevit 

i poruchy vidění, předrážděnost, napětí, pocit vnitřního neklidu a 

úzkosti. Časté jsou bolesti hlavy v oblasti čela a za očima.

Někoho může jistě překvapit, že k dalším příznakům patří zvýšená 

teplota (do 38°C), která má trvalý charakter (několik týdnů i měsíců) 

a zvyšuje se po sebemenší fyzické nebo duševní námaze. K dalším 

příznakům patří pohmatové i spontánní bolesti svalů, dále bolesti 

i otoky kloubů, ale i dlouhodobě trvající chrapot, škrábání nebo 

bolesti v krku, často se zvětšenými a pohmatově citlivými uzlinami 

na krku nebo v podpaží.

Samozřejmě má na výše uvedené obtíže vliv i to, jak spíme, odpo-

číváme, jak umíme řešit běžné stresové situace, na vině je i současný 

uspěchaný styl života. Kolem nás je velké množství lidí (a na celém 

světě jsou to řádově milióny), které chronická únava provází i celou 

řadu let. Protože se jedná o stav, na kterém se podílí řada faktorů, 

jeho diagnostika není jednoduchá a tito lidé často odcházejí od lékaře 

nespokojení a velmi často s pocitem křivdy, že jim lékař jejich obtíže 

nevěří, nebo dokonce, že si je vymýšlejí.

Přitom projevy únavového syndromu mohou mít mnoho podob a 

tváří, které se často i ve tváři postiženého jednoznačně zobrazují. V 

obličeji obvykle vidíme „povadlý výraz“, který je mj. daný sníženým na-

pětím mimických svalů, takový člověk se většinou ani neusmívá, ale 

ani nemračí. Jak se říká, „chybí mu jiskra v oku“, má pokleslá víčka, 

často doprovázená kruhy pod očima, je většinou málomluvný a má 

zpomalené reakce.

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, jak se únavový syndrom 

projeví – vliv mají zevní vlivy – roční období, prostředí ve kterém žijeme 

atd., u člověka hraje důležitou roli věk, tělesná konstituce, zdravot-

ní stav a stav kondice organismu, dále pohlaví, schopnost duševní a 

fyzické adaptability, a v neposlední řadě i schopnost aktivního odpo-

činku. Nesmíme zapomenout, že se uplatňují takové „maličkosti“, jako 

je dostatek spánku, spokojenost se sebou samým, se svým partner-

ským vztahem, vyrovnanost a radost ze života atd. 

 

Příčiny chronického únavového syndromu

Specifi cká příčina chronického únavového syndromu není známá, 

ale uvažuje se o tom, že určitou roli může hrát oslabená imunitní 

odpověď, nebo jiná porucha imunity (alergie). Popisuje se, že asi 

65 % těchto pacientů tvoří alergici (ve srovnání s 20 % alergiků v cel-

kové populaci), jiní pacienti trpí autoimunitním onemocněním, které 

doprovází většinou výrazná únava - snížená funkce štítné žlázy (hy-

pothyreóza), revmatoidní artritida, roztroušená mozkomíšní skleróza, 

Crohnova choroba, ale s únavou jako jediným příznakem se můžeme 

setkat i u relativně obyčejné nesnášenlivosti lepku = celiakie.

K nejběžnějším příčinám únavy patří stavy po prodělaných infekč-

ních onemocněních – tzv. povirový únavový syndrom. Mnozí z nás 

jistě prodělali chřipku (např. prasečí…) a vědí, jak byli po onemocnění 

zesláblí. Děti jsou často výrazně unavené a pohublé. Navíc u dětí, které 

prodělají neštovice (virus varicelly), velmi často vidíme v následujících 

2 měsících zvýšenou nemocnost. Příznaky často připomínají vleklé 

virové onemocnění. Mezi další významné infekční činitele patří virus 

Epstein-Barrové vyvolávající infekční mononukleózu, častou příčinou 

kvasinkových onemocnění je candida a v poslední době chlamydiové 

infekce, které mohou způsobovat chronické obtíže projevující se jako 

dlouhodobá chřipka, často doprovázená bolestmi kloubů, bolestmi 

hlavy a dalšími příznaky

Únavový syndrom
Prim. MUDr. David Kasal

Vážení přátelé, LR-partneři, 

pomalu doznívá letní období, doba koupání, odpočinku a relaxace, při které nabíráme síly do 

dalších částí roku. Ale i v této době je nutné myslet na své klienty, a proto pro všechny čtenáře LR 

magazínu a hlavně pro všechny partnerky a partnery LR přináším další informace o tom, jak vyu-

žívat naše skvělé preparáty u jednoho z dalších onemocnění. Je nepříjemné svým dlouhodobým 

trváním a projevuje se výraznou únavou doprovázenou řadou dalších příznaků – tzv. chronický 

únavový syndrom.

ODBORNÁ INFOLINKA

60
zlom_magazin.indd   60zlom_magazin.indd   60 12.8.11   13:2212.8.11   13:22



V tomto kontextu jistě nikoho nepřekvapí výrazná únava u zhoub-

ných nádorových onemocnění, která často může jako jediný příznak 

předcházet těmto závažným chorobám. Tady se kombinuje vliv vyčer-

pání energetických rezerv organismu se zvýšenou spotřebou (vlivem 

růstu nádoru) a současně nedostačujícího (energetického) přijmu stra-

vou, což může být neúmyslně způsobeno chemoterapií a radioterapií.

Těžká únava doprovází řadu psychiatrických onemocnění, ve-

doucích až sebevražedným pokusům jako součást klinického obrazu 

endogenní deprese.

Poruchy spánku mohou vést k závažným stavům až vzniku úna-

vového syndromu. Spánek je důležitou fází našeho života, ve kterém 

mj. trávíme celých 30 % svého bytí a zajišťuje obnovu nejen fyzických 

ale i psychických sil. Spánek je fází tvořivou, kdy dochází k novotvorbě 

důležitých bílkovin a obnově energie. Potřeba spánku se liší s věkem. 

Zatímco novorozenec prospí 18 – 20 hodin denně, předškolní děti po-

třebují asi 11 hodin, školní děti 9 – 10 hodin a dospělí 7 – 8 hodin 

spánku. No, nevím se svými 5 hodinami denně, jak dlouho budu ještě 

přispívat do našeho LR magazínu. Spánek ale musí být i kvalitní, neru-

šen hlukem, a v dobře větrané místnosti. Ráno bychom měli vstávat s 

příjemným pocitem odpočinku.

Impulzem pro rozvoj chronického únavového syndromu může být i 

tzv. jarní únava, která má řadu příčin souvisejících s proběhlou zimou, 

minimem slunečního svitu, výrazným výskytem infekčních onemocně-

ní, skladbou stravy s nedostatkem vitaminů a dalších potřebných lá-

tek. S jarní únavou se nepochybně setkávali již naši předci a i když měli 

mnohem méně vitaminů než máme my dnes, měli také méně stresů a 

lepší životní prostředí, dokázali tento stav přirozeně zvládnout.

Dalšími příčinami únavového syndromu, které věda uznává jako ne-

zpochybnitelné, je syndrom mnohočetné přecitlivělosti na chemic-

ké látky (multiple chemical sensitivity – MCS) a choroba nemocných 

interiérů (sick building syndrom SBS). V prvním případě se jedná o 

neadekvátní reaktivitu organismu na chemické látky, které znečišťují 

naše přírodní prostředí (vodu, vzduch, potravu). Patří mezi ně pestici-

dy, deodoranty, cigaretový kouř, freony ze sprejů... Ve druhém případě 

působí nepříznivě na organismus podněty z domácího prostředí, jako 

je vliv příliš suchého a nevětraného interiéru v moderních budovách, 

dále přítomnost škodlivých chemických látek (např. formaldehyd z dře-

votřísek), či vliv mikroorganismů a jejich toxických látek.

Jak vidíte, příčin únavového syndromu je velké množství, a aby to 

nebylo jednoduché, mohou se samozřejmě různě kombinovat.

Chronický únavový syndrom 

(chronic fatigue syndrome – CFS), 

je nejvýznamnější jednotkou mezi únavovými stavy. CFS je soubor 

příznaků a stesků pacienta, u kterého nebyla jednoznačně určena pří-

čina obtíží. Rozsah obtíží se pohybuje na jedné straně mezi psychický-

mi poruchami a na straně druhé mezi poruchami imunity a infekcemi. 

Diagnostická kritéria dle Holmese nám pomohou k této složité 

diagnóze. 

V diagnostických kritériích máme: dva příznaky jsou hlavní, jede-

náct symptomových a tři fyzikální. 

Diagnóza je pozitivní, jsou-li přítomny oba hlavní příznaky a součas-

ně je přítomno buď nejméně šest symptomových a dva fyzikální nebo 

nejméně osm symptomových. 

✦  Hlavní příznaky

 1.  Nově vzniklá nebo vracející se výrazná únava nebo rychlá unavi-

telnost dříve se nevyskytující a způsobující více než 50% snížení 

předešlé aktivity a trvající déle než 6 měsíců.

 2.  Jsou vyloučeny jiné patologické stavy, které by se mohly proje-

vovat podobnými potížemi.

✦  Symptomové příznaky

 1.  zvýšená teplota (37,3 – 38,0 °C)

 2.  bolesti v krku se zarudnutím sliznice

 3.  citlivost až bolestivost lymfatických uzlin kolem krčních kývačů 

nebo v axilách

 4.  nevysvětlitelná generalizovaná (celotělová) únava svalů

 5.  bolesti kosterního svalstva

 6.  celková únava po námaze trvající více než 24 hodin, která dříve 

byla tolerována

 7.  celková bolest hlavy jiného typu a rozsahu než míval nemocný 

dříve

 8.  cestující bolesti kloubů bez zarudnutí, někdy i bez otoků

 9.  neuropsychické poruchy, jeden i více z následujících sympto-

mů: světloplachost, přechodná porucha vidění, předrážděnost, 

špatné soustředění, snížená schopnost koncentrace, deprese

 10.  poruchy spánku: spavost i nespavost

 11.  rozvoj příznaků během několika hodin až dnů.

✦  Fyzikální příznaky

 1.  objektivizovaná teplota 37,3-38,0 °C axilárně (pod paží)

 2.  zánět nosohltanu

 3.  drobné, hmatné lymfatické uzliny kolem kývačů hlavy nebo 

v podpaží, uzliny větší než 2 cm svědčí pro jiné onemocnění.

Pokračování na další straně ▶

PRIM. MUDr. DAVID KASAL
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Co můžeme doporučit z našich prostředků?
Podle toho, co jste si v předchozích řádcích pozorně přečetli, si my-

slím, že řada z Vás již tuší, co by takovému klientovi nabídla. Vzhledem 

k tomu, co všechno se může podílet na tomto onemocnění, bude zá-

ležet, jaké obtíže budou u klienta dominovat, dále bude vhodné ale-

spoň orientačně zjistit, co mu obtíže zhoršuje, a tím zase můžeme 

doporučit škálu našich výrobků.

A vzhledem k tomu, jaké mají naše preparáty úžasné účinky, je velká 

pravděpodobnost, že svému klientovi výrazně ulevíte a zlepšíte jeho 

zdravotní stav.

Takže musíme myslet na detoxikaci, dále na zánětlivé stavy, popří-

padě alergické projevy nebo autoimunitní procesy. Vhodné bude i řešit 

lokální problémy (bolesti v krku, bolesti kloubů...)

Jednotlivé sestavy preparátů bych vybíral z těchto následujících. 

Každopádně vnitřně není vhodné dávat více jak 3 různé preparáty na-

jednou.

Vhodné kombinace:

Aloe + Colostrum

Aloe + Reishi 

Aloe + Super Omega 3 aktiv

Aloe + Colostrum + LRoxan 

Aloe + Reishi + LRoxan 

Aloe + Colostrum + Cistus incanus

Aloe + Reishi + Cistus incanus,

Aloe + Super Omega 3 aktiv + LRoxan

Aloe + Super Omega 3 aktiv + Cistus incanus

Aloe + Colostrum + Vitaaktiv

Aloe + Reishi + Vitaaktiv

Aloe + Colostrum + Probalance

Aloe + Reishi + Probalance

62
zlom_magazin.indd   62zlom_magazin.indd   62 12.8.11   13:2212.8.11   13:22



PRIM. MUDr. DAVID KASAL

63

Vnitřně

Aloe Vera (možné všechny druhy dle obtíží) 

1 – 1,5 ml/kg ve 2 – 3 dávkách - dlouhodobě

Colostrum (všechny formy) 3x 1 cps (3 x 10 ml), 2x 1 odměrka

-  při infektech, při zhoršení daného onemocnění.

2x 1 cps, 1x 1 odměrka 

- při psychických obtížích, poruchách spánku

Super Omega 3 aktiv 3x 1 tob. 

- dlouhodobě nebo 3 měsíce 2x ročně - podpora nervové činnosti

Reishi + vit. C 1x 1 až 2x 1 tbl 

 -  při únavě na podkladě chudokrevnosti, nedostatku železa, 

při infekcích

Vitaaktiv 2x 5 ml 

- dlouhodobě ve všech případech únavy 

Cistus incanus 2x 1 tbl 

- při redukci volných radikálů, na virová onemocnění

LRoxan 2x 1 tbl

- při redukci volných radikálů, na virová onemocnění

Probalance 3x 2 až 3x 4 tbl 

- pouze při zjištění výrazné kyselosti organismu

Lokálně

AV Emergency spray 2 – 4x denně 

- aplikovat do krku při chrapotu, bolestech, škrábání

- na bolestivá místa na těle (klouby šlachy…)

Cistus incanus ústní spray 2 – 4x denně     

- aplikovat do krku při chrapotu, bolestech, škrábání

AV Thermolition 2x denně na čelo, spánky

- při bolestech hlavy

MSM gel 2x denně na klouby

- lokálně na bolestivá místa (na zádech) nebo bolestivé klouby

Dnešní článek ukazuje poněkud komplexní pohled na problém úna-

vového syndromu, kterým může klidně trpět někdo ve Vašem blízkém 

okolí. Můj článek by Vám měl pomoci u těchto klientů, abyste byli co 

nejúspěšnější, protože s našimi skvělými preparáty toho můžete do-

sáhnout.

Přeji všem partnerům LR do 2. poloviny roku hodně zdraví. Načer-

pejte síly v letních měsících a těším se opět na viděnou při podzimních 

seminářích.  

Prim. MUDr. David Kasal

infolinka Aloe Vera: +420 602 430 333

Po-Pá 11.30 - 13.00 hodin

St+Čt 18.30 - 21.00 hodin 

e-mail: david.kasal@lr-czech.come
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