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Ste si istí, že neodporúčate
pacientom čarovné elixíry?

Čo

je to za otázka?
Poviete si, jasné,
že nie!
No ste si tým naozaj istí?
Odporučili by ste pacientovi na mierne príznaky
ochorenia močových ciest
niečo takéto?
Vezmi za hrsť divého prosa, štyri hrste hadieho tranku a hrsť strieborníka nazbieraného po noci svätého Jána Krstiteľa. Zmiešaj
ich v silnom víne a zakop do
zeme do najbližšieho splnu.
Potom užívaj po kalíškoch,
aby si mal viacej moču.
Odpovedali ste „rozhodne nie“? Tak odpovedalo aj
44 % ľudí v ankete na prednáške, ktorú som spravila na
túto tému.
Kým sa prednáška skončila, mnohí boli prekvapení, ako zle niektoré veci odhadli. Možno budete aj vy.

Magické myslenie
Prípravok, ktorého predpis
som spomenula, je viac-menej vymyslený. Napísala som
ho podľa dávnych receptov
z antiky, slovenské výrazy som našla vo Fándlyho
Zelinkári.
V minulosti by práve po
niečom podobnom ľudia
siahli. Súhlasil s ich predstavou fungovania ľudského tela a tiež s magickým myslením, ktoré malo vtedy oveľa
väčší priestor než dnes.
Magické myslenie by sa
dalo charakterizovať ako
viera, že korelujúce udalosti
sa spájajú ťažko vysvetliteľným a trochu nadprirodzeným spôsobom.
Magické myslenie vidno aj
dnes. Prejavuje sa napríklad
v dávnych zvykoch, poverách a každodenných drobnostiach. Klopanie na drevo, hádzanie mincí do studní, nosenie červenej šnúrky na zápästí. To všetko je
tu odpradávna, a to nielen
v rozprávkach.

Rozum a veda
Výraznejší odklon od magického myslenia nastal približne v 17. až 18. storočí.
Prišlo osvietenstvo a s ním
dôraz na vedu a racionalitu.
Taký liečivý prostriedok,
aký som predstavila na začiatku, už nebol v móde.
Vyskúšajte samých seba
znova. Odporučili by ste tomu istému pacientovi takýto prípravok?
Koncentrovaný elixír Dr.
Clarcka. Prípravok obsahuje Solidago., Equiset.,
Potentill. Odporúčaný najlepšími lekármi a profesormi na slávnych univerzitách.
Tento skutočne bezpečný
elixír môžu používať dospelé
ženy aj muži. Účinok zaručený! Vylieči choroby obličiek
a zvýši množstvo moču.
V ankete na prednáške sa
66,7 % ľudí vyjadrilo, že by
to rozhodne pacientovi neodporučili. Rozhodli ste sa
podobne?
Opäť ide o viac-menej
v y myslený prostriedok.
Tentoraz som ho naformulovala na základe reklám,
ktoré sa bežne vyskytova-

li približne v 19. až 20. storočí. V tom čase sa už začali lieky vyrábať hromadne,
vznikli prvé farmaceutické
firmy a mnohé z nich fungujú dodnes.

Trh sa o seba nepostará
Spočiatku sa málokto zaoberal tým, ako sa lieky predávajú. Verilo sa, že trh sa o seba postará sám. Ak bude liečivo chybné, neúčinné či nebezpečné, ľudia ho prestanú
kupovať.
Lenže pokazený liek nemusí smrdieť ako skazené
vajce.
Až tragédie nás naučili,
že pri liekoch sa nemôžeme
spoliehať na vlastné zmysly.
Ani na to, či sa liek susede
osvedčil alebo nie.
Naučili nás to v 20. storočí. Vtedy sme začali vyžadovať od liekov viac než od
rožkov a mlieka. Prvé zákony chceli, aby boli lieky
označené správne a potom
požadovali aj testy bezpečnosti. (Oveľa deravejšie než
tie dnešné.)

Nie je dôkaz ako dôkaz
Dlho sa však nik systematicky nezaoberal tým, či majú
lieky taký účinok, ako tvrdili ich výrobcovia. To sa začalo vyžadovať až v 70. rokoch
20. storočia. Spočiatku nebolo presne dané, čo je dostatočný dôkaz účinku. To sa
postupne vyvíjalo.
Až v 80. rokoch 20. storočia vznikol koncept medicíny založenej na dôkazoch.
S novým prístupom prišli
nové prípravky.
Vyskúšajte sa teda aj tretíkrát. Odporučili by ste pacientovi s miernymi príznakmi choroby močových
ciest takýto prípravok?
Čisto prírodný, účinný pri chorobách obličiek
a na zvýšenie tvorby moču. Vyrobený z najkvalitnejších surovín. Obsahuje
prasličku, zlatobyľ a nátržník, ktorých účinky sú overené vedeckými štúdiami.
Táto prírodná zmes bylín
bola špeciálne navrhnutá,
aby efektívne pomáhala pri
prvých príznakoch ochorení
močových ciest. Výhodou je
rýchly nástup účinku a vysoká účinnosť pri nízkom
dávkovaní.
Opäť vymyslený prípravok, ale inšpirovala som sa
vetami dvoch slovenských
výrobcov. V ankete sa tentoraz nik nevyjadril, že by tento prípravok rozhodne neodporučil. Naopak, 71,4 % ľudí povedalo, že by ho možno odporučili.
Nečudujem sa, pretože takéto prípravky vídame bežne.
Všimnite si jednu zaujímavú vec.
Napriek tomu, ako odlišne sú tie prípravky opísané,
stále sa nejakým spôsobom
dotýkajú troch vecí: účinku,
bezpečnosti a kvality.

Účinok na prvom mieste
Účinok opisovali aj historické knihy, aj reklamy z 19.
storočia a tvrdenia o účinku
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sa zjavujú aj dnes. Len dnes
sa odvolávame na vedecké
výsledky.
Nie je však štúdia ako štúdia.
Výsledok v Petriho miske sa len ťažko vyrovná výsledkom kvalitnej radomizovanej, kontrolovanej, zaslepenej klinickej štúdie. A aby
to nebolo také jednoduché,
aj tie klinické štúdie si nie
sú rovné.

Ak teda niečo tvrdí,
že je to 100%
bez nežiaducich
účinkov, tak 100%
klame.
Ak sa nepozriete publikovanému výskumu pod kapotu, nemusíte odhaliť chyby,
ktoré z nej robia paškvil.

Lieky dnes overia za vás
Lenže kto by mal čas si overovať štúdie každého prípravku v lekárni?
V prípade liekov sa o to
starajú úrady ako EMA či
ŠÚKL. Ak ide o registrovaný
(aj podmienečne) humánny
liek, tam zhodnotili, že dôkazy sú dostatočné. Inak by
nemali registráciu.
Ak ide o tradičný rastlinný liek, tam sa vyžaduje
dôkaz vo vedeckých prácach
o tom, že rastlinný produkt
sa používal na liečenie najmenej 30 rokov. K tomu sa
pridáva správa experta, farmaceutické skúšanie a iné
náležitosti. To tiež za vás
preskúma ŠÚKL, než mu
pridelí kód.

Doplnky výživy
si potrebujete
preveriť aj sami
Ak ide o výživový doplnok,
tam sa dôkazy účinku nepožadujú. Nie sú to liečivá ani
„lieky“, hoci ich tak niekedy v reklamách chybne označujú.
Sú to koncentrované živiny vo farmaceutickej forme.
Nik nechce od svojej pizzérie, aby mu predložila vedecké dôkazy, že jeho pros-

ciutto funghi účinne doplní potrebné aminokyseliny.
Bolo by preto nezmyselné
vyžadovať to od iných potravín (výživových doplnkov) len preto, že sú v tabletke.
Napriek tomu sa viaceré
výživové doplnky oháňajú štúdiami. Spoľahlivými?
Dôveryhodnými? To už musíte posúdiť sami.
Zhodnoťte však nielen
to, či ide o kvalitnú štúdiu
v dobrom časopise. Ale aj
to, ako súvisia s konkrétnym prípravkom, čo máte
v ruke. (Prezradím, väčšinou nijako.)
Napríklad sa pozrite, či
netestovali biologicky aktívnu látku v dennej dávke 500 mg, kým prípravok
má odporúčané dávkovanie 10 mg denne. Alebo či
neskúmali podanie do kĺbu, ale prípravok je v kapsule. Alebo či netestovali koncentrovaný silimarín,
kým v prípravku je neurčitý
„pestrec“. Pravé také chytáky som zbadala pri viacerých slovenských a českých
výživových doplnkoch.

Bezpečnosť nadovšetko
Všetci sme videli príbalový leták nejakého lieku. Je
tam celá hromada nežiaducich účinkov. Sú tam povinne, rovnako sa povinne
musia zbierať a systematicky analyzovať.
Pacientov však tieto zoznamy niekedy desia a prispievajú k nocebo efektu.
Možno aj preto letia prípravky, ktoré sú vraj „zaručene bezpečné“ alebo „100 %
bez nežiaducich účinkov“.
Vec sa však má tak, že
ak má niečo pozorovateľný
biologický účinok pri danom dávkovaní, ten môže
byť aj nežiaduci.

Aj placebo vie ublížiť
Zoberte si obyčajnú vodu.
Ak dáte 1 ml dehydrovanému pacientovi, nebude
to mať žiaden klinicky významný efekt. Ak mu dáte
1 l, asi mu pomôžete. No ak
má nerozpoznaný problém
so žalúdkom a vodu vydávi,

vracanie sa dá posúdiť ako
nežiaduci účinok. Ak mu dáte naraz 10 l, asi ho zabijete.
Zároveň to, či je účinok
žiaduci alebo nie, závisí
od subjektívneho pohľadu.
Taký sildenafil (Viagra) najskôr testovali na niečo celkom iné a efekt na erekciu
bol vlastne pôvodne nežiaduci.
Netreba zabúdať na nocebo efekt. V klinických skúšaniach vakcín proti ochoreniu COVID-19 (Moderna,
Pfizer, AstraZeneca) dostalo dokopy niečo vyše 22-tisíc ľudí placebo. Aj oni mali
nežiaduce reakcie. Približne
29 % z dobrovoľníkov na
placebe hlásilo únavu a 27
% malo bolesť hlavy.
Ak teda niečo tvrdí, že je
to 100 % bez nežiaducich
účinkov, tak 100 % klame.

Pôvod surovín
a kvalita výroby
Tretí dôležitý prvok je pôvod
surovín či prípravku samotného. Nečudo. Kvalita výroby je dôležitá. Je taká dôležitá, že lieky musia dodržovať prísne pravidlá takzvanej
správnej výrobnej praxe (good manufacturing practice,
GMP). Podliehajú tiež farmaceutickému skúšaniu a iným
testom kvality. To všetko má
zabezpečiť, že vo výslednom produkte je naozaj to,
čo tam byť má, a nič navyše.
Kontroly si pri lieku robí nielen výrobca, môže mu prísť
na inšpekciu aj ŠÚKL.
Nie všetky produkty na
pultoch lekární majú za sebou takúto prísnu kontrolu.
Čo to v praxi znamená?

Preveruj a preveruj
Vezmime si spomínaný pestrec mariánsky. Vieme, že
obsahuje biologicky aktívne látky, napríklad silimarín. Vieme, že silimarín má
priaznivý efekt na pečeň.
Ak vidíme kapsuly s pestrecom v lekárni, môže nás
zaujímať: Zberali ho vtedy, kedy mali? Spracovali
ho, ako mali? Nachádzalo
sa v nažke dosť silimarínu?
Stanovoval to niekto? A ak
áno, je ho vo výslednom

produkte toľko, aby mohol
mať efekt na pečeň?
Tradičné rastlinné lieky a humánne lieky takéto kontroly majú povinne. Výživové doplnky nie.
Niektorí výrobcovia výživových doplnkov si robia certifikáty GMP, aj keď nemusia, u takých je väčšia istota.
Ostatní si kontroly možno
robia, možno nie. Skôr nie.
Výskumné ústav y robievajú náhodné kontroly v ýživov ých doplnkov.
Ich výsledky sú alarmujúce. Pričasto prípravky ani
len nevideli bylinky, ktoré
by mali mať. Namiesto toho
sa tam nájde napríklad ryža,
ortuť či arzén.
Nev rav í m , že v šet k y
to tak majú. Istotne nie.
Nezabúdajte však, že to nie
sú skazené vajcia. Nedá sa
spoliehať na vlastné zmysly a ani na sľuby predajcov.

Veci sa až tak nezmenili
Účinnosť, bezpečnosť
a kvalita. Naše požiadavky
na liečivé prípravky sú stáročia rovnaké.
Len to abrakadabra sa
zmenilo. Dnes chcú ľudia
zaručene bezpečnú, štúdiami podloženú, eko-bio
mágiu.
Tie tri vymyslené prípravky, ktoré som spomenula v článku, majú ešte jednu
vec spoločnú.
Všetky tri obsahujú presne tie isté bylinky.
Divé proso = praslička
= Equisetum; hadí trank
= zlatob y ľ = S ol id ago;
strieborník = nátržník =
Potentilla. Sú súčasťou jedného registrovaného tradičného rastlinného lieku používaného pri miernych príznakoch ochorenia močových ciest.
Ak ste pri každom spravili iné rozhodnutie, tak ste
sa zrejme nechali ovplyvniť
„zariekadlami“. Teda slovami, ktorými som prípravky
predstavila.
Ani pri jednom som totiž
neprezradila, či ide o výživový doplnok alebo ŠÚKLom registrovaný liek. To by
bol základ rozhodovania pre
mňa. Pri liekoch registrovaných v ŠÚKL niekto preveril ich účinnosť, bezpečnosť
a kvalitu. To je dôležitejšie
než čarovné slová.
Výživové doplnky by nemali sľubovať liečbu ani
prevenciu chorôb. Mnohé
to aj tak robia. Často sa hrajú so slovíčkami, balansujúc
na hrane zákona. Pri výživových doplnkoch však máte niekedy len to – slová čarodejníka, teda marketéra.
Týmto vás neodhováram
od užívania a odporúčania
výživových doplnkov. No až
sa pre ne budete najbližšie
rozhodovať, dajte si pozor,
či ste sa nenechali nalákať
na správne zvolenú čarovnú
formulku. Či ste si ich teda
nevybrali práve tak, akoby
sa ľudia v minulosti rozhodli pre čarodejné elixíry.

MUDr. Lívia Hlavačková,
PhD.

