
príliš veľa liekov 
Problém – a jeho riešenie

Má m e p r o b l é m. Viac ľudí než kedykoľvek predtým užíva čoraz viac 
liekov a to je dôvod na znepokojenie. Užívanie liekov na predpis 

prudko rastie od polovice minulého storočia. Američania ich teraz uží-
vajú desaťkrát viac ako v 50. rokoch. Približne polovica z nás teraz užíva 
aspoň jeden liek, čo je nárast o vyše 20 % oproti roku 1994. Spotreba voľ-
nopredajných liekov stúpla rovnako dramaticky. Čoraz viac sa konzumujú 
potravinové doplnky, bylinné prípravky a ďalšie výrobky propagované pre 
ich pozitívne zdravotné účinky, hoci často chýbajú vedecké dôkazy o bez-
pečnosti a účinnosti mnohých z nich.

Koľko liekov užívate vy? A čo vaši rodičia? Vaše deti? Vaši priatelia? 
Viete, načo sú tieto prípravky? Ako pôsobia? Aké sú ich prínosy a riziká? 
Ako môžu navzájom pôsobiť s inými liekmi a ďalšími produktmi, ktoré 
užívate? Sú nejaké alternatívy liekov, ktorými by sa dali zvládnuť zdravotné 
problémy, aké máte vy alebo vaši blízki?
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Lieky až príliš často nedokážu odstrániť problémy alebo aspoň obme-
dziť symptómy, ktoré by mali riešiť, pretože sa nezameriavajú na príčiny 
choroby. Veľmi často sa považujú za prostriedok na rýchle a ľahké odstrá-
nenie stavov, ktoré by sa mohli zvládnuť skôr zmenou stravovacích návykov, 
zvýšenou telesnou aktivitou, nápravou porúch spánku a využívaním metód 
na vyváženie škodlivých účinkov stresu. V tom lepšom prípade sú prínosy 
mnohých najrozšírenejších liekov oveľa menšie než tvrdia výrobcovia, ktorí 
súčasne zľahčujú ich riziká. V horšom prípade spôsobujú mnohé z týchto 
liekov viac škody ako osohu.

„Lekári nerobia nič iné, len vám dávajú tabletky!“ – to je sťažnosť, ktorú 
počúvam od mnohých pacientov. Čoraz viac lekárov mi hovorí, že ich to 
neteší. Jedna lekárka mi nedávno povedala, že ju už unavuje byť „posuno-
vačkou piluliek“. Iný doktor, psychiater, mi povedal, že bol zhrozený, keď sa 
dozvedel, že väčšina psychiatrických pacientov navštívi lekára len štyrikrát 
za rok – na pätnásť minút, aby im nastavil lieky.

Ako riaditeľ Centra pre integratívnu medicínu Arizonskej univerzity 
som prednášal stovkám lekárov, odbornému zdravotníckemu personálu, 
lekárom pred atestáciou a študentom o prínosoch a rizikách liekov. Vždy im 
dávam jednu otázku: „Ako sme dospeli k presvedčeniu, že lieky sú jediným 
alebo najúčinnejším spôsobom boja s chorobami?“ Slová medicine (liek) 
a medication (liečenie) sú odvodené zo starého indo-iránskeho slovného 
koreňa, ktorý znamená niečo ako „premyslená činnosť na nastolenie poriad-
ku“. Rovnaký koreň majú slová measure (opatrenie) a meditate (meditovať, 
uvažovať). Je zvláštne, že pojem „premyslená činnosť“ sa stal synonymom 
pre podávanie a užívanie chemických látok.

Lieky sú mocné. Niektoré sú zázračne účinné – ako ópium a jeho deri-
váty v prípade bolesti a antibiotiká pri bakteriálnych infekciách, ktoré bežne 
zabíjali počas väčšiny ľudských dejín. Objav inzulínu zachránil mnoho ľudí 
s cukrovkou 1. typu pred predčasnou smrťou. Chemoterapeutiká vyliečili 
také formy leukémie a lymfómov, ktoré boli vždy smrteľné. Antivírusové 
lieky zmenili infekciu HIV z rozsudku smrti na zvládnuteľnú chronickú 
chorobu. Žiaden zodpovedný lekár nebude dnes odmietať lieky pri liečbe 
chorôb a udržaní zdravia.

Je to však len jedna z metód. Existuje veľa iných spôsobov liečby, ktoré 
nezahrnujú užívanie liekov. Bohužiaľ, tieto metódy sa obvykle na lekárskych 



XVII

školách neučia a to je jeden z dôvodov, prečo sa väčšina lekárov spolieha len 
na medikamenty. Jedným z príkladov je zmena stravovania. Keď pripravujem 
liečebný plán pre pacienta, moje prvé odporúčanie sa vždy týka stravy: čo 
nejesť, čoho jesť viac, ako zmeniť stravovacie návyky, aby sa zlepšilo zdravie. 
Zmena spôsobu stravovania ako hlavná stratégia liečby môže byť mimoriadne 
účinná. Protizápalová strava môže zlepšiť zdravotný stav pri artritíde, alergii 
a ďalších chorobách, takže podávanie liekov možno znížiť a v niektorých 
prípadoch úplne vylúčiť. Veľa dôkazov ukazuje na súvis medzi stredomorskou 
stravou a dobrým zdravím, dlhovekosťou a znížením rizika ochorenia. Diéta 
DASH* je účinný nástroj na zníženie vysokého krvného tlaku. Vylúčenie 
produktov z kravského mlieka často vedie k výraznému zníženiu opakujú-
cich sa ušných infekcií u detí a k zlepšeniu chronického zápalu prínosových 
dutín u dospelých. Pravidelná konzumácia sójových potravín od raného veku 
zabezpečuje významnú ochranu pred hormonálne vyvolanou rakovinou – 
rakovinou prsníka u žien a prostaty u mužov. Pretože sa lekári počas štúdia 
o nutričnej terapii neučia, väčšina z nich nedokáže poradiť v tejto oblasti. 
Namiesto toho sa spoliehajú na lieky.

Počas celej histórie ľudstva boli rastlinné prípravky hlavnou súčasťou 
ľudovej medicíny mnohých kultúr. Mnohé moderné farmaceutické produk-
ty sa získavajú z rastlín alebo sú variantom molekúl pôvodne objavených 
v rastlinách. Rastlinné lieky môžu byť bezpečné a súčasne účinné. Napríklad 
lyofilizáciou pripravený produkt z pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica) zmier-
ňuje symptómy sennej nádchy (svrbenie očí, kýchanie, vodnatá nádcha) 
rovnako dobre ako antihistaminiká a bez ich vedľajších účinkov. Extrakt 
z koreňa valeriány lekárskej (Valeriana officinalis) účinkuje veľmi dobre 
u mnohých ľudí trpiacich nespavosťou. Extrakt zo semena pestreca mari-
ánskeho (Silybum marianum) chráni pečeň pred poškodením toxickými 
látkami (alkoholom, prchavými rozpúšťadlami a farmaceutickými príprav-
kami, o ktorých je známe, že poškodzujú tento orgán). Pretože sa lekári 
počas štúdia o rastlinnej medicíne neučia, väčšina z nich nevie používať 
rastlinné liečivá. Namiesto toho sa spoliehajú na lieky.

Celostná medicína (mind-body medicine) je všeobecný pojem označujúci 
liečebné postupy, ktoré využívajú prepojenie medzi mysľou a telom. Zahrnujú 

* DASH – Dietary approaches to stop hypertension (Dietetické prístupy na zasta-
venie hypertenzie) (pozn. prekl.)
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hypnózu, riadenú predstavivosť, vizualizáciu, biologickú spätnú väzbu, medi-
táciu a ďalšie techniky, ktoré sú efektívne z hľadiska finančných nákladov 
aj času. Často posielam pacientov k odborníkom, ktorí sa venujú celostnej 
medicíne, a obvykle u nich zisťujem výrazné zlepšenie a niekedy aj úplné 
odstránenie problémov, ako sú atopický ekzém, syndróm dráždivého čreva 
a autoimunita. Pretože sa žiadna z týchto metód nenachádza v študijných 
osnovách bežných lekárskych škôl, väčšina lekárov nevie, kedy a ako poslať 
pacienta k týmto odborníkom. Namiesto toho sa spoliehajú na lieky.

Práca s dychom – tréning zameraný na zmenu dychových návykov 
a nácvik špecifických dychových techník, má pozoruhodné účinky na fyzio-
lógiu človeka. Nemôže uškodiť, nevyžaduje si žiadne vybavenie a nič nestojí. 
Môže napríklad upraviť niektoré srdcové arytmie a problémy tráviacej sústa-
vy. Je to najúčinnejšia liečba, akú poznám v prípade úzkostných stavov, ako 
aj najjednoduchšia metóda na zníženie stresu. Pretože informácie o práci 
s dychom sa vôbec nevyskytujú v konvenčnej medicínskej výučbe, veľmi 
málo lekárov dokáže poučiť svojich pacientov o tejto metóde. Namiesto 
toho sa spoliehajú na lieky.

Dôkazy o zdravotných prínosoch telesného cvičenia sú mimoriadne 
presvedčivé. Zvýšená telesná aktivita môže účinne zabrániť depresii aj 
ju liečiť, pomôcť pri liečbe vysokého krvného tlaku a spolu s úpravou stravy 
dosiahnuť úplný ústup mnohých prípadov cukrovky 2. typu. Lekári majú, 
samozrejme, znalosti o priaznivých účinkoch pohybu, neučia ich však, ako 
motivovať pacientov, aby cvičili. Namiesto toho sa spoliehajú na lieky.

Manuálna medicína, ako sú chiropraktická a osteopatická manipulácia 
a rôzne formy masáže, predstavuje bezpečnú a účinnú liečbu nielen musku-
loskeletárnych porúch, ale aj iných zdravotných problémov. Kranio-sakrálna 
terapia, druh osteopatickej techniky, môže odstrániť opakujúce sa ušné infek-
cie u detí bez negatívnych účinkov spojených s častým užívaním antibiotík. 
Viscerálna manipulácia, ktorú praktizujú niektorí lekári – osteopati, môže 
odstrániť poruchy činnosti brušných orgánov. Pretože lekári väčšinou nie 
sú oboznámení s manuálnou medicínou, nevedia, kedy a ako ju odporučiť 
pacientovi. Namiesto toho sa spoliehajú na lieky.

Tradičné liečebné metódy, ako čínska medicína a ajurvéda, zahŕňajú 
rôzne druhy terapie, vrátane úpravy stravovania, rastlinných liečiv, masáží 
a špecifických metód, ako je akupunktúra v čínskej medicíne a detoxikačný 
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režim v ajurvéde. Tieto metódy dokážu účinne liečiť niektoré chronické 
zdravotné problémy, ako sú astma, alergie a zápalové črevné ochorenia. 
Akupunktúra môže dramaticky zlepšiť akútny zápal prínosových dutín 
a znížiť bolesti chrbta a depresiu. Pretože o týchto metódach sa lekári 
počas štúdia nedozvedia, väčšina nevie, kedy ich pacientovi odporučiť, 
alebo ako nájsť kompetentných odborníkov. Namiesto toho sa spolieha 
na lieky.

Výrobcovia liekov majú na lekárov veľký vplyv. Financujú výskum, ktorý 
potom tlačí na prax. V štúdiách sa účinnosť liekov porovnáva s placebom, 
ale takmer nikdy nie so zmenami životného štýlu, ktoré môžu účinkovať 
rovnako dobre, ak nie lepšie. Informácie, na ktoré sa lekári pri predpisovaní 
liekov spoliehajú, pochádzajú oveľa častejšie z farmaceutického priemyslu 
než z nezávislých zdrojov. Zástupcovia farmaceutických firiem, napriek 
snahám obmedzovať ich vplyv, sa stále veľmi často vyskytujú v ordináciách, 
kde sa snažia presvedčiť lekárov, aby predpisovali ich lieky. Farmaceutické 
reklamy sú hlavným zdrojom príjmov lekárskych časopisov, čo spochybňuje 
ich objektívnosť pri výbere článkov o výsledkoch výskumu liekov, aj pri 
rozhodovaní o tom, ktoré výrobky predstavovať prednostne.

K tomu všetkému možno pridať silný sklon amerických pacientov užívať 
lieky. Ich viera v silu liekov je rovnako veľká ako viera ich lekárov. Ak by 
mal priemerný lekár riešiť nejaký prípad bez liekov, pravdepodobne nebude 
vedieť, čo má robiť. Ak by bežný pacient vedel, že na konci návštevy u lekára 
nedostane žiaden recept, pravdepodobne sa bude cítiť podvedený a vyhľadá 
iného doktora, aby mu predpísal nejaký liek. Najlepšie ten, ktorého reklamu 
videl v televízii. V ostatných rokoch reklama na lieky na predpis cielená pria-
mo na konzumenta veľmi zvýšila dopyt po týchto liekoch. Okrem Spojených 
štátov je Nový Zéland jedinou krajinou povoľujúcou takúto reklamu, ktorá 
je požehnaním pre výrobcov liekov a katastrofou pre lekársku prax.

Treba brať do úvahy aj to, že liečba bez nasadenia liekov si vyžaduje 
aktívnu účasť pacienta a môže trvať dlhšie, kým sa ukážu výsledky. Obzvlášť 
náročná je zmena životného štýlu. Ľudia nezmenia svoje stravovacie návyky 
ani nezačnú cvičiť, pokiaľ nemajú dostatočnú motiváciu. Veľa pacientov si 
radšej ušetrí námahu a bude užívať tabletky, najmä keď náklady na lieky úplne 
alebo čiastočne hradí poisťovňa. Výživové doplnky, rastlinné prípravky alebo 
spomínanú liečbu bez používania liekov poisťovne nemusia preplácať. 
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Niet sa čo čudovať, že sme začali veriť, že lieky sú jediným alebo naj-
účinnejším spôsobom liečby chorôb.

Prečo je namieste obava? Z dvoch dôvodov – prvým je bezpečnosť 
a druhým účinnosť liekov, na ktoré sa tak spoliehame.

Medzi liekom a jedom nie je žiaden rozdiel, okrem veľkosti dávky (slovo 
farmakológia je odvodené z gréckeho „jed“). Všetky lieky sa stanú toxic-
kými, keď sa zvýši ich dávka, a na druhej strane, niektoré jedy sú vo veľmi 
malých dávkach užitočnými liečebnými prostriedkami. Liečivé rastliny sú 
obvykle oveľa bezpečnejšie ako ich čisté deriváty, pretože aktívne látky sú 
v nich prítomné v nízkych koncentráciách, zriedkavo vyšších ako 5-10 % 
hmotnosti sušiny rastliny, a často ešte menej. Rastlinné prípravky sú zrie-
denou formou prírodných liekov. Samozrejme, dajú sa skoncentrovať do 
kvapalných alebo tuhých extraktov, ale aj tieto produkty sú relatívne slabé 
v porovnaní s izolovanými vyčistenými látkami. Všetky tieto látky sa dajú 
upraviť, aby boli ešte silnejšie, čo je obľúbená stratégia farmaceutických 
chemikov. Najrozšírenejšie farmaceutické liečivá sú mimoriadne silné. Silné 
liečivá môžu byť potrebné v prípade kritických a vážnych chorôb, v súčas-
nosti ich však používame pri každom chorobnom stave, aj keď nie je vážny. 
Bohužiaľ, koncentrácia farmaceutickej sily nevyhnutne prináša so sebou aj 
koncentráciu toxicity. To sa nedá oddeliť.

Lekári dospeli k presvedčeniu, že najlepšie lieky sú tie, ktoré majú rýchly 
a silný účinok. Spoliehanie sa na takéto silné medikamenty vedie k veľmi 
vysokému výskytu negatívnych reakcií na ne, ktoré sú v rozsahu od krát-
kodobých miernych ťažkostí až po trvalé zdravotné následky, prípadne až 
smrť.

Môj záujem o to, ako liečiť bežné formy chorôb bez liekov sa zvýšil, keď 
som si začal čoraz viac uvedomovať toxické účinky liekov. Jedna raná skúse-
nosť, na ktorú nikdy nezabudnem, je spojená so smrťou pacienta počas ročnej 
praxe, ktorú som po skončení univerzity v roku 1969 absolvoval v nemocnici 
Mount Zion v San Franciscu. Počas mesačnej stáže na neurológii som sa 
zúčastňoval na ranných vizitách s ďalšími lekármi z oddelenia. Jedného dňa 
sme vyšetrovali novoprijatého pacienta, muža vo veku takmer 90 rokov 
s rozsiahlou mozgovou príhodou. Bol v bezvedomí, nereagoval na vonkajšie 
podnety a mal len malú nádej na zlepšenie stavu. Najväčšie starosti nám robili 
jeho časté kŕčovité záchvaty, ktoré sa čoskoro stali prakticky nepretržitými. 
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Hlavný ošetrujúci lekár ich chcel zastaviť vnútrožilovou aplikáciou osvedče-
ného lieku proti kŕčom Dilantin (účinná látka fenytoín). Spomenul som, že 
na prednáškach na lekárskej fakulte Harvardovej univerzity nám hovorili, že 
veľmi dobré výsledky prináša vnútrožilové podanie Valia (diazepam), ktoré 
v tom čase bolo iba nedávno schválené na liečbu kontinuálnych záchvatov. 
„Tak do toho, skús to,“ povedal mi ošetrujúci lekár.

Kým zvyšok tímu pokračoval vo vizite, požiadal som sestru, aby priniesla 
injekciu Valia, a podľa návodu na lieku som pomaly pichol príslušnú dávku 
do pacientovej žily. Jeho kŕče behom minúty prestali. Spokojný sám so sebou 
som odišiel z izby, aby som sa pripojil k ďalším lekárom. O niekoľko minút 
som dostal núdzový signál na svoj pager. Liek nezastavil len kŕče pacienta, 
ale aj jeho dýchanie. Zomrel na zástavu dýchania.

Napriek tomu, že pacientov stav bol veľmi vážny už predtým, ako som 
mu dal injekciu, a že jeho skon bol pokojný, jeho smrť ma hlboko zasiahla. 
Nemusím ani hovoriť, že som nikdy viac nikomu neaplikoval injekciu Valia 
(ani iného silného lieku).

V USA dochádza každoročne k státisícom prípadov úmrtia v dôsledku 
nežiaducich účinkov liekov. To nehovoríme o chybách v liečbe – vo všetkých 
týchto tak častých prípadoch býva podaný správny liek v správnej dávke 
správnemu pacientovi na základe správnej indikácie. Nežiaduce účinky 
liekov sú v USA štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí. U hospitalizovaných 
pacientov sú štvrtou až šiestou najčastejšou príčinou smrti.

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv – FDA (US Food and Drug 
Administration) požaduje od výrobcov, aby v popisoch a reklamách uvádza-
li všetky negatívne účinky liekov. Tie sú často také početné, že v tlačenej 
reklame zaberajú väčšinu miesta. Práve mám na stole celoštátny časopis 
s rozsiahlou trojstranovou reklamou na liek Rexulti (s účinnou látkou 
brexpiprazol) pod nadpisom „Nastal čas cítiť sa lepšie, keď čelíme svetu.“ 
Rexulti je antipsychotikum pôvodne vyvinuté na liečbu schizofrénie, ale 
v súčasnosti sa používa aj na liečbu depresií v kombinácii s antidepresívami. 
(Štúdie v rastúcej miere ukazujú, že najčastejšie používané antidepresíva nie 
sú veľmi účinné, ale ani kombinácia liekov nie je oveľa účinnejšia. O tejto 
pochybnej praxi hovorím v kapitole 9.) Reklama nabáda ľudí, ktorí užívajú 
antidepresíva minimálne osem týždňov a stále sa necítia dobre, aby sa opýtali 
svojho lekára, či by „pre nich nebolo vhodné pridať aj Rexulti“. Drobná tlač, 
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ktorá zaberá väčšinu z troch strán reklamy, opisuje vedľajšie účinky a toxic-
ké pohromy, ktoré môžu postihnúť ľudí užívajúcich liek, vrátanie stavov 
zmätenosti, samovražedných myšlienok, nekontrolovaných pohybov tela, 
metabolických ťažkostí, mozgovej mŕtvice a smrti.

Hlásatelia v televíznych a rozhlasových reklamách na lieky musia hovoriť 
smiešne rýchlo, aby vymenovali všetky varovania a hrozivé možnosti, preto 
sú ľahkým terčom paródií. Nie je však nič veselé na tom, keď sa stretnete 
s vážnymi nežiaducimi reakciami na lieky.

Majte na pamäti, že užívanie každého lieku má mnohonásobné účinky 
na rôzne telesné orgány a funkcie. Lieky sa uvádzajú na trh, predpisujú 
a užívajú pre jeden želaný účinok, pričom jeho ďalšie účinky sa odsúvajú do 
drobného písma pod hlavičkou „Možné vedľajšie účinky.“ Ale u niektorých 
nešťastných jedincov sa môže niektorý z tých vedľajších účinkov zmeniť na 
hlavný. Najrozšírenejšia trieda antidepresív – selektívne inhibítory spätného 
vychytávania sérotonínu – SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) – 
zvyšujú hladinu neurotransmitera sérotonínu. Zvyknú sa ignorovať vplyvy 
týchto liekov na svalové a sexuálne funkcie, pokiaľ neprevážia nad pozi-
tívnymi účinkami na náladu. Antibiotiká, ktoré používame na usmrtenie 
alebo potlačenie rastu patogénnych baktérií, môžu meniť činnosť pečene 
a obličiek a vyvolávať zažívacie ťažkosti. Pri rozhodovaní o užívaní týchto 
liekov by sa mali brať do úvahy tieto riziká, ktoré sú oveľa vyššie ako riziká 
zmeny životného štýlu a väčšiny terapií bez nasadenia liekov.

Treba brať do úvahy aj to, že jednotlivci sa líšia v tom, ako reagujú na lieky. 
Táto známa skutočnosť sa len zriedkakedy zdôrazňuje pri výučbe lekárov 
a v propagačných materiáloch výrobcov liekov. Niektorí ľudia napríklad 
ťažko znášajú statíny (lieky na zníženie hladiny cholesterolu), pretože im 
spôsobujú silné bolesti svalov alebo celkovú slabosť. Ak má nežiaducu reakciu 
významný počet ľudí, nazýva sa to „vedľajší účinok“. Ak je ovplyvnený malý 
počet, označuje sa to ako „idiosynkratická reakcia“, čiže neobvyklá reakcia 
špecifická pre daného jednotlivca. Rôzne reakcie na ten istý liek môžu byť 
zapríčinené genetickými rozdielmi alebo zvláštnymi biochemickými reakcia-
mi. Na obzore je nová éra cielenej liečby, keď sa na základe génovej analýzy 
zistí, kto bude reagovať na liek pozitívne a kto nie. Zatiaľ možno označiť 
súčasný prístup väčšiny lekárov k predpisovania liekov slovami „rovnaká 
veľkosť sa hodí pre všetkých“.




