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Statistické informace

Od roku 1989 se Česká republika udržuje nejen v evropských, ale i celosvětových statistikách na neradostných prvních místech ve výskytu 
zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Onemocnění se vyskytuje nejčastěji ve věkové kategorii nad 45 let 
a zejména rakovina konečníku je častější u mužů než u žen.
V naší populaci je kolorektální karcinom nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací po 
nádorech plic u mužů a nádorech prsů u žen.
Ročně přibývá v ČR na 8 000 nových pacientů.

Příčiny onemocnění

a/ Faktory neovlivnitelné
•  Genetická predispozice – Češi mají dědičný sklon k rakovině tlustého střeva a konečníku. Tuto hypotézu potvrzují nejen statistické 

údaje o počtu onemocnění, ale i výzkum amerických vědců, kteří zkoumali zvýšený počet výskytu tohoto onemocnění ve státech 
Nebraska a Arkansas. Zjistili, že se jedná o potomky českých imigrantů.

• Výskyt dalších rizikových onemocnění tlustého střeva, tzv. prekanceróz
• adenomy – nezhoubné nádory vyskytující se ve tlustém střevě
• střevní polypy a divertikly – slizniční výchlipky s možností nádorového zvratu
•  ulcerózní kolitida – neinfekční zánět sliznice tlustého střeva; u tohoto onemocnění souvisí maligní zvrat s délkou trvání onemocnění 

a rozsahem postižení střeva
•  rodinná zátěž – výskyt kolorektálního onemocnění u příbuzných v první linii (rodiče a sourozenci) zvyšuje riziko onemocnění dvoj- až 

trojnásobně. Medicínsky je používán termín „familiární forma“ kolorektálního karcinomu.

b/ Faktory ovlivnitelné
•  strava – tučná strava s malým podílem ovoce, zeleniny a vlákniny, nadměrný příjem červeného masa, konzumace uzenin, pečení, 

smažení a grilování, to vše patří mezi významné rizikové faktory tohoto onemocnění.
• obezita – zvyšuje riziko karcinomu tračníku u mužů na dvojnásobek, obézní ženy mají riziko vyšší o 40 %.
•  kouření – podobně jako řada dalších nádorů je i kolorektální karcinom častěji spojen s nikotinismem. Aktivní kuřáci mají dvojnásobné 

riziko onemocnění, které narůstá navíc s dobou kouření.
•  alkohol – souvislost se zvýšeným příjmem alkoholu a rizikem kolorektálního karcinomu byla poprvé popsána u pijáků piva. Alkohol  

brání regeneračním procesům DNA buněk tlustého střeva (kolonocytů) a způsobuje deficit kyseliny listové v organismu.

Příznaky onemocnění

Příznaky onemocnění mohou být zpočátku zcela nenápadné. Může se jednat o poruchy trávení, pocity plnosti po jídle, bolesti břicha, 
či střídání průjmů a zácpy.
Závažným příznakem jsou tenesmy – prudká a bolestivá nucení na stolici a přítomnost hlenu nebo krve ve stolici. Přítomnost tmavé 
natrávené krve (meléna) většinou souvisí se žaludečními vředy nebo nádory žaludku. Obsah čerstvé, červené krve může provázet  
krvácení z hemoroidů, řitních trhlinek nebo alergické poškození střevní sliznice nejčastěji bílkovinami z vajec, mléka či mouky. Je to ovšem 
i jednoznačně varovný příznak pro možnou přítomnost nádoru střeva!
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Prevence onemocnění

Prevence u tohoto mimořádně závažného onemocnění je cestou aktivního přístupu každého jedince ke svému zdraví, cestou ovlivnitelných 
rizikových faktorů. Správnou výživou s omezením zejména červeného masa a uzenin, zvýšeným příjmem čerstvé ovoce, zeleniny a vlákniny. 
Adekvátním pitným režimem a doplňováním vitaminů, minerálů a probiotik.
Nesmírně důležité je nekouřit a omezit v České republice příjem alkoholu, zejména piva.
Z pozice vztahu pacient–lékař nepodceňovat počáteční příznaky, zejména objeví-li se přítomnost krve ve stolici. Nesmírně důležitá je účast 
na preventivních prohlídkách u vašeho praktického lékaře, které jsou v intervalu dvou let. 
Součástí preventivní prohlídky je vyšetření stolice na tzv. skryté okultní krvácení, které organizuje praktický lékař. Jedná se o jednoduchý 
test, jejž pacient neplatí. Pro věkovou kategorii 50–55 let je prováděn každoročně, poté jednou za dva roky.

Vyšetřovací metody a léčba onemocnění

Pokud je test na okultní krvácení pozitivní, ještě to neznamená, že máte rakovinu střeva. Jak již bylo řečeno, krev může pocházet 
z hemoroidů nebo řitních trhlinek. 
Pacient je odeslán k optickému vyšetření tlustého střeva – koloskopii. Dále je vyšetřována krev na přítomnost tumorózních marketů, 
je prováděno ultrazvukové vyšetření břicha a CT.
Při pozitivním nálezu nádoru následuje chirurgický výkon s odstraněním postižené části tlustého střeva a spádových lymfatických uzlin. 
Pacient je poté předán k další onkologické léčbě ve formě chemoterapii a radioterapie.

Hlavní produkty Energy

Cytosan, Cytosan inovum – díky unikátním vlastnostem huminových látek vykazuje detoxikační a ochranný vliv na sliznici tlustého 
střeva proti toxickým a kancerogenním látkám v tlustém střevě. Dávkování 2–3x denně 1 kapsli, dostatečně zapíjet. Detoxikační kúru je 
vhodné opakovat v jarních a podzimních měsících.

vironal – bylinný komplex ve formě kapek určený k regeneraci tlustého střeva, plic a sleziny. Obecně posiluje imunitní systém.  
Dávkování 3x denně 7 kapek před jídlem.

Probiosan – komplex dvou probiotických kmenů obohacených o zelenou řasu chlorelu a inulin podporuje kolonizaci tlustého střeva 
přínosnými bifidogenními bakteriemi. Potlačuje množení patologických bakterií a plísní. Výzkumem bylo prokázáno výrazné snížení 
poškození DNA buněk tlustého střeva, tzv. kolonocytů. Dávkování 3x denně kapsle po jídle.

Doplňkové produkty Energy

CHlorella – zelená mikroskopická řasa obsahující zelené barvivo chlorofyl. Vykazuje silný detoxikační a protizánětlivý efekt na sliznici 
tlustého střeva. Imunitní systém posiluje stimulací bílých krvinek –  makrofágů a lymfocytů. Snižuje kyselost střevního obsahu.
Dávkování 2x denně 3 tablety po jídle.

vitamarin – obsahuje omega-3 mastné kyseliny, u kterých byl prokázán preventivní účinek na vznik karcinomu tlustého střeva, prsu 
a prostaty. Stěžejní jsou účinky protizánětlivé, kdy chronický zánět je považován za první riziko maligního zvratu.
Dávkování 3x denně 2 tobolky po jídle.

imunosan – komplex přírodních látek a betaglukanů k posílení imunitního systému. Protinádorové působení betaglukanů je dáno stimulací 
řady bílých krvinek, tzv. přirozených zabíječů, které vyhledávají a likvidují nádorové buňky. Eliminují nežádoucí účinky chemoterapie 
a radioterapie. Dávkování 3x denně 1 tobolka po jídle.

vitaFlorin – zdroj antioxidačních vitaminů A, C, E. Obsahuje denní dávku kyseliny listové, jejíž deficit je zejména u pijáků piva jedním 
z rizikových faktorů podporující vznik nádorů tlustého střeva. Při dlouhodobém dávkování 1x denně 1 tobolka.

Doplňkové přípravky je vhodné střídat a je možné je vzájemně kombinovat.

Uvedené dávkování přípravků je orientační a musí být upraveno dle stavu onemocnění, věku a reaktivity pacienta.
Pro přesnější diagnostiku a správný výběr přípravků doporučujeme absolvovat vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV. 
Toto vyšetření umožňuje odhalení nedostatečné energetické funkce jednotlivých orgánů a vytestování nejvhodnějších přípravků pro jejich 
cílenou regeneraci.


