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„Hrdinou se nestává ten, který mužům velí jít do bitvy. Hrdiny 
se stávají ti, kteří do té bitvy jdou.“

Norman Schwarzkopf, armádní generál USA ve výslužbě,  
vrchní velitel amerických jednotek ve válce v Perském zálivu;  

přežil rakovinu prostaty, je zastáncem její prevence.
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Všem mým pacientům.  
Je to čest a privilegium, že jsem se mohl podílet na péči o vás.  

Tato kniha je vaše stejně jako moje.  
Děkuji vám, že jste byli mými hrdiny.
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Část nemůže být nikdy zdravá, pokud není zdravý celek.
Platon
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xiii

předmluva 

pár slov k revidovanému vydání

Již uplynul více než rok od prvního vydání knihy a já píši tyto  
  řádky hlavně jako odpověď na záplavu reakcí, kterou jsem do- 
  stal. Takové množství komentářů jsem nečekal. Do  mé  

e-mailové schránky přistálo téměř 40 000 e-mailů, některé z nich 
byly příznivé, některé však nebyly tak shovívavé. Zdá se, že jsem se 
dotkl různých témat, která provokují jak lékařskou komunitu, tak 
laickou veřejnost. Statiny. Aspirin. Skenování. Syntetické vitami-
ny a doplňky. Vyšetření DNA… Zatímco mě někteří čtenáři po-
těšili neochvějnou podporou, jiní zpochybňovali mé motivy, ob-
viňovali mě z toho, že dělám reklamu farmaceutickému průmyslu 
a někteří šli tak daleko, že mě podezírali, že jsem na jejich výplatní 
listině. Tak co jsem si z toho měl vybrat? Byly mé argumenty ma-
toucí, přehnané nebo nějakým způsobem placeny farmaceutickým 
průmyslem? A věřím stále ještě svým doporučením? Než na tyto 
otázky odpovím, dovolte mi, abych se s vámi podělil o jeden pří-
běh, který se stal výborným příkladem toho, proč jsem napsal tuto 
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knihu a symbolem černobílého vidění, které se šíří ve zdravotnic-
kých kruzích a  je všem na škodu. Někteří z vás pravděpodobně 
ten příběh znají, protože jím byla zahájena propagační kampaň 
na moji knihu v médiích a zřejmě otevřela starý problém. Je to pří-
běh Billa Weira a „postup, který mu zachránil život“.

Několik dní před tím, než se The End of Illness objevila na pul-
tech knihkupců, jsem pracoval s týmem na pořadu Nightline pro 
televizní stanici ABC, v němž jsem chtěl ukázat nejnovější pokro-
ky v biotechnologii a současně propagovat svou knihu. Bill Weir se 
dobrovolně přihlásil jako host pořadu a pokusný králík. Byl to nej-
lepší způsob, jak popsat technologii tím, že ji předvedu v praxi. Bill 
je čtyřiačtyřicetiletý nekuřák, který denně cvičí, nikdy nebyl ne-
mocný, je to ztělesněné zdraví a cítil se výborně. Přesto se odhodlal 
podstoupit riziko – předem souhlasil, aby byly všechny informace 
zveřejněny. V televizním pořadu předloží (a současně se o nich do-
zví) všechny lékařské údaje, které získal při sérii různých vyšetření 
včetně vyhodnocení celotělového CT. Před vysíláním jsem hovořil 
s Billem a jeho hlavní producentkou o kladech a záporech takové-
ho přístupu, ale byl připraven to udělat. Nabídl jsem mu, že s ním 
soukromě před živým natáčením v krátkosti proberu výsledky, aby 
mohl zabránit úplnému zveřejnění některých faktů, o která by se 
nechtěl podělit s veřejností. Ale on to zamítl.

Bill se chtěl výsledky dozvědět až v přímém televizním pře-
nosu a stát se příkladem pro jiné pacienty. Týden před vysíláním 
přiletěl do Los Angeles, aby se se mnou setkal a podrobil se vy-
šetření na CT v Univerzitní nemocnici Jižní Kalifornie – USC. 
Laboratorní testy mu udělali již v New Yorku. Ty obsahovaly cel-
kové vyšetření krve – hodnoty cholesterolu, krevní obraz, vyšetře-
ní funkce ledvin a jater, příznaky zánětu, všechno, co jsem popsal 
ve 2. kapitole – a DNA test, který by mohl ukázat jeho náchylnost 
k mnoha chorobám, jako je srdeční selhání, Alzheimerova choro-
ba, rakovina tlustého střeva a dalších asi 32 onemocnění. Na zá-
kladě těchto dat, která Bill až do našeho setkání v Los Angeles ne-
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znal, jsem objednal skeny, z nichž by se jeden podíval podrobně 
na stav jeho srdce a cév a zjistil, jestli se ve věnčitých tepnách neu-
kládá vápník. Když jsme se poprvé setkali na radiologickém oddě-
lení v USC, rychle jsem mu poskytl pár informací o zobrazovacích 
testech a připravil ho na možné výsledky. Znovu jsem mu poskytl 
příležitost, aby vycouval nebo se mnou probral výsledky ještě před 
živým vysíláním. Ale tak jako předtím se zachoval jako superhrdi-
na a řekl mi, že si to nepřeje. Nesmírně jsem jeho odvahu a nadše-
ní obdivoval a tajně jsem doufal, že všechno dopadne dobře. Vždyť 
byl příkladem vynikajícího zdraví.

Když jsme dokončili skenování a propustili Billa a jeho dopro-
vod, aby se mohli projít po městě, nainstalovali jsme kamery na mé 
klinice v Beverly Hills, kde jsme později měli pořad natáčet a zve-
řejnit výsledky. Já jsem zůstal, abych s radiologem z USC vyhod-
notil skeny. Okamžitě jsme zjistili kalcifikace (zvápenatění) – bílé 
léze v koronárních tepnách, které by mohly během několika let vy-
volat infarkt. A tak jsem se dozvěděl, že Bill trpí nějakou utajenou 
aterosklerotickou chorobou, která byla zdůrazněna zvýšeným ri-
zikem, patrným v jeho DNA profilu. Skutečně jsme s radiologem 
objevili dvě samostatné kalcifikované usazeniny, které by v prů-
běhu několika let zúžily jeho tepny a dramaticky zvýšily riziko sr-
dečního selhání. Naštěstí celotělový sken dopadl dobře. Všechno – 
plíce, ledviny, játra, kosti a jiné orgány – bylo normální.

Čtyřicetiminutový návrat do mé ordinace byl dlouhý a depri-
mující. Trápil jsem se myšlenkou, že musím tomuto muži plné-
mu života, s manželkou a malým dítětem, oznámit, že trpí srdeč-
ní chorobou, a to vše během přímého přenosu. Bylo to odstrašující. 
Během své kariéry jsem prošel všemi médii, ale tato situace byla 
zdaleka nejtěžší a naháněla strach. Zcela automaticky jsem si hned 
po  příchodu vzal Billyho produkční stranou a  informoval ji, že 
jsme zjistili něco „klinicky významného“ a tázal se jí, jestli bych 
neměl před spuštěním kamer Billa varovat. Ještě jednou jsem mu 
chtěl poskytnout únikovou cestu, ale tak jako předtím jsem dostal 
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košem. Produkční navrhla, abychom ten rozhovor natočili a po-
tom ho případně vynechali, kdyby se po té informaci necítil Bill 
ve své kůži. Aby bylo jasné, pořad se natáčel živě, ale tento speci-
fický segment by se mohl při nočním opakování pořadu ze zázna-
mu vypustit. Navzdory záložnímu plánu jsem byl nervózní. Nebyl 
jsem zvyklý sdělovat citlivé lékařské informace v tak veřejném, ne-
osobním prostředí. 

Seděl jsem s Billem ve své ordinaci a opatrně jsem se připravo-
val, abych ho seznámil s podstatou věci. Ačkoliv jsem pro něj měl 
dobré zprávy o jeho celkovém tělesném vyšetření na CT a o labo-
ratorních testech, rozhodl jsem se začít nejprve špatnou zprávou. 
Jakmile jsem dospěl k té „Chvíli“, jak to Bill později nazval, viděl 
jsem, jak mu poklesla čelist a oči se naplnily strachem. Vysvětlo-
val jsem mu detailně problém a snažil jsem být co nejvíce neosob-
ní, když jsem ukazoval na sken na obrazovce: „ Takže když čteme 
v novinách o pětačtyřicetiletém muži, který běhal a zemřel na in-
farkt, jsou tyto léze problém, který nás znepokojuje.“ Ale zároveň 
jsem zdůraznil, že máme štěstí, protože jsme objevili potenciál-
ní zdravotní riziko včas, a tak můžeme zasáhnout a udělat důle-
žitá opatření k zabránění takové katastrofy. Řekl jsem mu, že je 
hrdina, protože to udělal tak otevřeně a upřímně. Jeho případ po-
může mnoha lidem, aby si uvědomili, že ačkoliv jsou štíhlí a cítí 
se výborně jako Bill, mohli by trpět skrytým, doutnajícím srdeč-
ním onemocněním. Odkázal jsem Billa na vynikajícího kardiologa 
v New Yorku, aby s ním probral své výsledky a společně stanovili 
preventivní opatření. Ten případ tím však nekončil. Jeho zveřejně-
ní vyvolalo v lékařské komunitě diskusi jiného druhu.  

Den po zveřejnění Billova případu v lednu 2012 Dr. Gordon 
Tomaselli, prezident Americké kardiologické společnosti, řekl 
Billovi: „Pravděpodobně bychom vám v té době nedoporučili ske-
nování, zejména proto, že jste neměl žádné příznaky koronárního 
srdečního onemocnění.“ Bill nesplňoval „kritéria pro screening“. 
Tehdy jsem si pro sebe řekl Myslíte to vážně? Jeho nález byl pozi
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tivní! Během příštích několika dní jsem obdržel mnoho e-mailů 
od některých vedoucích kardiologů v zemi, kteří souhlasili s tím, 
co jsem udělal, a byli rádi, že tento problém vyvolal diskusi.

Je pravda, že skeny nejsou zdaleka dokonalé. Mohou mít mno-
ho falešných pozitivních i negativních výsledků, které vyvolávají 
zbytečný stres a vedou k dalším vyšetřením. S oblibou si myslíme, 
že vyspělé technologie dokážou zabránit lidské chybě, ale v součas-
né době spíše záleží na tom, kdo vyšetření provádí, vyhodnocuje 
a vydává konečná doporučení. Jak jsem Billovi vysvětloval: „Kaž- 
dý si může vzít fotoaparát a udělat obrázek. Ale jen málo lidí se 
stane Cartie-Bressonem, jedním z největších fotografů. A tady je 
to stejné.“ Ale jsou tu způsoby, jak můžeme zobrazovací techniky 
vybrousit, abychom získali lepší, spolehlivější výsledky. Můžeme 
například vytvořit účinnější standardy pro identifikaci těch, kte-
ří čelí opravdovému riziku a u nichž by se mělo uvažovat o tako-
vé neinvazivní metodě vyšetření. Opravdu bychom neměli chtít  
každého skenovat jen proto, že takový přístroj máme, ale zcela  
určitě bychom měli změnit názor na to, kdo je ideálním kandidá-
tem, abychom si mohli všimnout lidí, jako je Bill, než bude pří-
liš pozdě. Již dnes existují takové technologie, které to dokážou, 
například ultrazvuk krčních tepen nebo stanovení stavu koronár-
ního vápníku (jako se to stalo v Billově případě). Další pokroky 
v budoucnosti budou také umožněny novými biomarkery, měře-
ním charakteristiky plaku a novými zobrazovacími technologie-
mi. A nakonec si musíme položit otázku – proč nepoužije Ame-
rická kardiologická společnost tento případ jako východisko pro 
lobování za získání finančního krytí na tyto technologie a scree-
ningové metody?

Srdeční choroby mají na svědomí asi třetinu všech úmrtí na svě-
tě. Potřebujeme být úspěšnější v oddalování a prevenci této choro-
by. 13. června 2008 osmapadesátiletý Tim Russert, host pořadu 
Meet the Press televizní stanice NBC, zkolaboval ve washington-
ské kanceláři NBC a zemřel v důsledku onemocnění koronárních 
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cév, zásobujících krví srdeční sval. Nechtěl bych, aby Bill, na které-
ho se pohlíželo jako na člověka s „nízkým rizikem“, dopadl stejně. 
Na pohled byl opravdu „nízkorizikový“, ale když jsme ho prohléd-
li důkladněji, bylo jasné, že by neměl být zařazen do této kategorie. 
Tím, že měl viditelnou kalcifikaci, měl šestkrát vyšší riziko srdeč-
ního onemocnění než ten, kdo neměl žádnou. Kdyby nebyl ten-
krát skenován, ztratil by příležitost prodiskutovat se svým kardio-
logem preventivní opatření a změnit svůj životní styl. Dnes se Bill 
těší z toho, že pro své budoucí zdraví udělal hodně díky „náhodné 
cestě osvícení“, které ho hluboce zasáhlo. Přemýšlí o svém životě 
a zdraví způsobem, kterým to nikdy nedělal, a řídí se mými dopo-
ručeními uvedenými v této knize, více se během dne hýbe, jí zdra-
vé tuky a respektuje pravidelný režim.

Reakce médií na Billův případ byla pověstnou špičkou ledovce. 
V té době se rozhořela diskuse o další myšlence mé knihy. Skuteč-
nost, že potřebujeme víc peněz na vylepšení technologií a zvýše-
ní jejich důvěryhodnosti, není založena na tom, že současné nálezy 
při použití zobrazovacích metod mohou být nahodilé. Nejedná se 
jen o zobrazování částí těla – je to o preventivní medicíně všeobec-
ně. Místo abychom vydávali miliardy na léčení nemocných, musí-
me začít nejprve s uplatňováním prevence. Úhrada za prevenci je 
v naší zemi nesmírně obtížná. A bohužel z nešťastných důvodů – 
většina lidí mění své zdravotní plány rutinně v závislosti na svém 
zaměstnání. Tak tedy, když máte zdravotní plán, proč byste měli 
vydávat peníze za něco, co vás může potkat až za deset let? A to je 
jedna z věcí, kterou musíme skutečně změnit – svůj přístup k pre-
ventivní medicíně a její úhradě. Léčba infarktu stojí desítky tisíc 
dolarů. A tak co je špatného na tom vydat pár stovek dolarů na tes-
ty a léky, které by nás ochránily? Tato investice se nám vyplatí.

A nyní se vrátím k dřívějším otázkám. Věřím stále svým do-
poručením? Na to si můžete vsadit. Díky setkáním s mnoha zvě-
davými pochybovači a kritiky vím, že v tom nejsem osamocený. 
Vědecké nálezy mě v tom utvrzují a tak vím, že všechno, co mu-
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sím udělat, je jednoduše se řídit ověřenými fakty. A i když jsem 
občas zvědavý, jestli se neobjevila nová a potvrzená studie, kte-
rá by mě mohla odradit, ukazuje se, že je to úplně naopak. Bě-
hem minulých několika měsíců jsem zjistil, že syntetické vitami-
ny a doplňky se dostávají pod palbu kritiky vycházející z našich 
vrcholných institucí. Četl jsem nové studie o významu aspirinu 
a statinů při snižování rizika „úmrtnosti ze všech příčin“. A stále 
jsem svědkem rychlého vývoje lékařských technologií, které nám 
budou brzy k dispozici. Do roku 2014 schválí FDA přístroj na od-
halování tajemství těla téměř v reálném čase. Okamžitá péče bude 
využita kolem roku 2015, protože přístroje, které byly kdysi pří-
liš veliké, budou držet vaši praktičtí lékaři v ruce, aby vás moh-
li okamžitě vyšetřit i zevnitř. Do roku 2019 budeme mít skvělé 
přístroje na měření každé bílkoviny v těle, které upozorní na ná-
stup nemoci nebo prokážou, že jste zdraví. Do roku 2022 bude 
vaše roční preventivní prohlídka vypadat jako něco ze současného  
vědeckofantastického filmu.

Navzdory všem dobrým zprávám jsem se také účastnil řady 
debat a dozvěděl se, že někteří lidé nepochopili jedno z nejdůle-
žitějších poslání této knihy. Má prohlášení mohou být netaktní, 
deklaratorní a agresivní, ale nejsou absolutní a pro každého ne-
platí stejně. Každý z nás se musí naučit, jak zacházet s jednotli-
vými informacemi, které dnes máme k dispozici, a jak je co nejlé-
pe ve svém osobním životě zužitkovat. Měli bychom se na poučky 
v této knize dívat jako na velké poloprázdné malířské plátno s ně-
kolika rozmazanými tahy štětcem – plátno, které musíme zaplnit 
mnoha bohatými detaily na individuální úrovni a s pomocí budou-
cích technologií na obzoru. Mým cílem je nabídka několika kon-
cepcí, jež přimějí lidi přemýšlet, diskutovat a dotazovat se. To po-
máhá vytvářet kontext, který tak zoufale v medicíně potřebujeme, 
aby každému z nás sloužila co nejlépe. To nám také nakonec po-
může odstranit zbytečné chyby, nedůvěru a ignoranci, která brání 
v cestě k optimistickému cíli – ke konci nemocí.
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předmluva

Nedávno jsem debatoval o užitečnosti syntetických vitami-
nů se známým odborníkem na  výživu. Dotyčný profesor ob-
hajoval svůj neochvějný postoj pro jejich užívání tím, že se řídí 
„instinktem“. Lituji, ale pro mne to není dostatečný důvod. Byl 
jsem osočován kvůli svému názoru jak na vitaminy, tak na sta-
tiny (léky ovlivňující zvýšenou hladinu některých lipidů v krvi). 
Kdyby mé rady zněly opačně a já bych skutečně obhajoval vita-
miny, ale opomenul statiny, byl bych pravděpodobně musel če-
lit kritice z druhé strany a byl bych častován nejrůznějšími jmé-
ny. (Jen pro pořádek prohlašuji, že od  farmaceutických firem 
a výrobců doplňků stravy jsem nikdy nedostal ani cent.) V mi-
nulosti jsem byl placen za přednášky farmaceutickým týmům, 
ale nikdy jsem se nepodílel na reklamních kampaních. Je prav-
da, že můžete najít ojedinělé, neopakované studie, které považu-
jí mé názory za absurdní a nesmyslné, ale tak to ve vědě nechodí. 
Když vědci uvažují o řešení určitého problému, nemohou se spo-
léhat jen na ojedinělé studie, které souhlasí s jejich stanoviskem. 
Musí vzít v úvahu všechny studie věnované určité problemati-
ce a u každé z nich prostudovat výsledky. To je to, co dělá meta-
-analýza. Všechna má doporučení jsou v souladu s tímto zlatým 
standardem. A vždycky to tak bude. A přijde-li den, kdy věda 
vyvrátí zavedenou „ pravdu“ nebo se od přijímaného faktu otočí  
o 180 stupňů, přivítám toto nové stanovisko se vzrušením a roz-
hodností.

Na konec knihy jsem připojil novou kapitolu Otázky a odpo-
vědi, kde odpovídám na specifické dotazy, které mi kladou tisí-
ce lidí. Našel jsem mnoho podobného v množství komentářů, ze-
jména od těch, kteří dobře nechápou, jak interpretovat mé návody. 
Tak jestliže jste zvědaví, jak mohu obhajovat takové věci jako as-
pirin a statiny, zatímco podceňuji syntetické vitaminy a podobně, 
tak vás vyzývám, abyste se na tuto kapitolu podívali a přečetli si ji 
s otevřenou myslí. A vítám i vás, kteří chcete získat více munice 
pro svoji kritiku. Potřebujeme tuto výměnu názorů, které se stanou 

Konec_nemocem_cz.indd   20 04.10.12   15:20



xxi

pár slov k revidovanému vydání 

hybnou sílou na cestě ke konečnému cíli – abychom všichni zemře-
li tak, jak si to přejeme - důstojně, v míru, se zdravou myslí a v po-
kud možno dobrém fyzickém zdraví.

Dr. David B. Agus, červen 2012
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Úvod

několik poznámek na okraj
Jak se onkolog vypořádal se svým nejdůležitějším 
úkolem skončit se všemi nemocemi

Toužíte-li po míru, musíte porozumět válce. 
 B. H. Liddell Hart ve Strategy (1967)

Během posledních dvou desetiletí jsem si vytvořil specifický  
  názor na to, jak reaguje lidské tělo na zdraví a nemoc. To  
  mi umožnilo věnovat se zdraví – tomu nejcennějšímu, 

co lidé mají. A dospěl jsem k přesvědčení, čím zdraví opravdu 
je. Nejspíš je to výsledkem mé dvacetileté činnosti, kdy bojuji 
v přední linii jako onkolog v klinické praxi i ve vědě. Cítím se, 
jako bych spolu se svými kolegy visel na okraji útesu a hledal lep-
ší léčbu této devastující choroby, která si dnes vyžaduje více živo-
tů, než by měla. Léčba rakoviny je obor medicíny, kde nejvíce ris-
kujeme, protože upřímně řečeno v mnoha případech je jen málo 
naděje na přežití a léčba je dnes stejně nejistá, jako byla vždyc-
ky. Statistiky mě dohánějí k zuřivosti, jsem zklamán malým po-
krokem, který udělala medicína v tomto oboru, a dráždí mě za-
ostalé, leč stále používané metody, jež bezpochyby ochromují 
hon za kouzelnou střelou, která by dokázala zasáhnout správný  
cíl. 
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V této knize se chápu příležitosti ustoupit z okraje tohoto srá-
zu a podělit se o to, co jsem se o záležitostech spojených se zdra-
vím naučil. Je to jako to staré rčení, že se musí jít do války, aby se 
porozumělo míru. Válka s rakovinou je na mnoha úrovních hrůz-
ná a destruktivní, ale na druhé straně může mít i pozitiva, proto-
že se můžeme mnohému naučit, a získáme-li v této válce zkuše-
nosti, budeme je moci použít v příštích válkách a tak zvýšit naději 
na mír. Nakonec lepší než válku vyhrát je vůbec se do ní nepouštět. 
A v oblasti zdraví je to zvláště pravdivé. 

Někteří z  vás netrpí  rakovinou a  myslím, že byste se jí jistě 
rádi vyhnuli. Také byste rádi věděli, jak dosáhnout ve svém životě 
zdánlivě nedefinovatelného cíle „zdraví“ – jak maximalizovat tě-
lesný pocit dobré pohody. Tak, jak mi moje povolání dovoluje po-
rušovat jistá „pravidla“ při zkoušení nových postupů a teorií v léčbě 
rakoviny, tak nabourává tato kniha „pravidla“ se stejným záměrem: 
pokud možno zachraňovat životy. Mám podezření, že stejně jako 
jsem vyvolal směs zvědavosti, nedůvěry, údivu a někdy i hněvu, 
když jsem vyšel se svými názory na veřejnost, udělám totéž v této 
knize. Ale znovu opakuji, že to dělám z dobrého důvodu, abych 
vám prodloužil život a aby každý rok vašeho života byl lepší. Jed-
noduše řečeno to, co v knize najdete, se nepodobá ničemu v žádné 
knize o zdraví, kterou jste zatím četli. Je to částečně manifest, ale 
také návrh životního plánu. 

Představte si na okamžik, jaké by bylo dožít se ve zdraví vyso-
kého věku jednoho sta let i více. Potom, až by se nějaká vyšší moc 
rozhodla, vaše tělo by „zhaslo“. Zemřeli byste pokojně ve  spán-
ku po posledním tanci toho večera. Nezemřeli byste na nějakou 
zvláštní nemoc a nechřadli postupně vlivem nějaké hrozné oslabu-
jící choroby, která začala před léty nebo desetiletími. Většina z nás 
si nedokáže představit, jak bychom se mohli zbavit nemocí, které 
ukončují životy předčasně a někdy i náhle. 

Ale přesto chci, abyste uvěřili, že můžete prožít dlouhý a spo-
kojený život bez nemocí – protože to je možné. Konec nemocí 
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je blíž, než si myslíte. A já bych vám ho přál. Ale abyste moh-
li dosáhnout tohoto nadlidského cíle, musíte se podívat na zdra-
ví z nové perspektivy a přijmout několik názorů o zdravém život-
ním stylu, které pravděpodobně budou v rozporu se vším, co jste 
se kdy naučili. 

Předpokládám, že jste rozumný a  inteligentní člověk. Sledu-
jete zprávy v tisku a čtete čerstvé novinky z  lékařského prostře-
dí. Nezapomínáte si denně brát své multivitaminy a najdete si i čas 
na cvičení. Zřejmě vás znepokojuje znečištěné životní prostředí, 
pesticidy a kvalita vody, která vám teče z kohoutku. Také v hlou-
bi duše víte, že byste si měli v noci dopřát klidný spánek, jíst víc 
čerstvého ovoce a zeleniny a odstranit ze svého jídelníčku nasyce-
né mastné kyseliny. Ale co když vám řeknu, že tyto všeobecné zá-
sady nejsou tak úplně správné? Co když všechno, co jste si mysleli 
o zdravém způsobu života, je špatně? 

Co je to zdraví? Zdá se, že je to jednoduchá otázka, na kte-
rou existuje jednoduchá odpověď. Lze zdraví vyjádřit číslem, jako 
hmotnost nebo hladinu cholesterolu? Nebo je to životní styl – když 
jste aktivní a „zdravě“ se stravujete? Moc bych si přál, aby to bylo 
tak jasné. V období, kdy exploze lékařských informací daleko pře-
kračuje naši schopnost je zpracovat, potřebujeme nový způsob, ja-
kým bychom si mohli udělat osobní výběr. Když se na mne obrátíte 
o pomoc při  léčbě pokročilé rakoviny, která byla diagnostiková-
na pozdě, pravděpodobně váš život brzy skončí. Neříkám to proto, 
že bych byl nelaskavý nebo necitlivý; říkám to proto, že je to prav-
da. Jsem realista a fakta o rakovině a mnoha dalších život ohrožu-
jících chorobách jsou skličující. Ve věku, kdy můžeme ve vteřině 
komunikovat s lidmi po celém světě díky šikovným aparátům, kte-
ré nosíme v kapse, je ostuda, že technologie a inovace v lékařském 
výzkumu a léčbě jsou tak archaické, staromódní a troufám si říct, 
v některých případech i barbarské. 

Pro napsání této knihy jsem měl tři důvody: Za prvé navrhnout 
nový model zdraví, který dramaticky změní váš pohled na lidské 
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tělo. Za druhé ukázat vám, jak tento model aplikovat na váš ži-
vot taktickými strategiemi a praktickými návody. Za třetí upozor-
nit vás na překvapující lékařské technologie, které jsou běžně do-
stupné nebo ve vývoji, jež by vám pomohly dosáhnout zasloužené 
kvality života a dlouhověkosti. S informacemi, které vám poskytne 
tato kniha, se budete pohybovat po úplně jiné cestě, než je ta, kte-
rou se pravděpodobně ubíráte nyní, a váš život se změní k lepšímu. 

Varování: Některé předkládané zásady a  rady se vám možná 
zpočátku nebudou moc líbit. Získáte fakta a budete zavaleni kon-
cepcemi, které půjdou proti všemu, o čem jste se učili nebo o čem 
jste dosud věřili, že je to „správné“ nebo „zdravé“. Mé názory na to, 
co dělá lidem dobře, nebo naopak nedobře, nemusí odpovídat za-
běhnutým způsobům myšlení. V tomto ohledu je tato kniha mani-
festem v tom pravém slova smyslu – troufalá deklarace předkláda-
jící netradiční pohled na lidský organismus a jeho složité funkce, 
které ho směřují buďto ke zdraví, nebo od zdraví. 

Ústřední premisou knihy je fakt, že jsme my všichni po de-
setiletí, ať už jsme součástí lékařské komunity nebo ne, nahlíželi 
na své zdraví a tělo nesprávným způsobem. Vinili jsme ze selhání 
organismu jediného činitele – ať už to byla mutace, choroboplod-
ný zárodek, nějaká vada nebo vyčíslení hodnot krevního tlaku 
nebo glukózy v krvi. Místo abychom si uvědomili, že tělo je ne-
smírně složitý systém, hledáme individuální gen, který se poka-
zil, nebo nějaké „tajemství“, které by mohlo zlepšit náš zdravot-
ní stav. Tento druh krátkozrakosti nás zavedl daleko od základní 
perspektivy, kterou budeme v této publikaci zkoumat a která ne-
jenom změní způsob, jak se starat o vlastní zdraví, ale také jak 
prosazovat další generaci léčení a v některých případech i vyléče-
ní. To je také důvodem, proč my lékaři zrazujeme Hippokrato-
vu přísahu, kterou jsme složili při promoci – „neublížit“. Protože 
skutečnou pravdou je, že v současnosti někteří lékaři působí mno-
ho škody. Celý smysl zásady „neškodit“ je znehodnocený. Dosta-
li jsme se v medicíně do extrémní situace, která je zamořená fa-
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lešnými nebo neověřenými tvrzeními a  zřídkakdy je založená 
na prokázaných datech. 

A to nahání strach. 

Rodí se systémový pohled

Když jsem se v roce 1974 vracel z nemocnice Cedars-Sinai na svo-
ji kliniku v Los Angeles, zabloudil jsem očima do výkladní skří-
ně obchodu se suvenýry, kde na mne z obálky posledního čísla ča-
sopisu Fortune křičel titulek „Proč prohráváme válku s rakovinou.“ 
Článek napsal Clifton Leaf, který jako mladistvý přežil rakovinu 
a jehož život zachránil klinický pokus v 70. letech minulého sto-
letí. Zanechalo to ve mně hluboký dojem, protože každý onkolog, 
který se setká s takovým neomaleným titulkem nad dobře míně-
nou esejí, musí být sklíčený, že ve své profesi krutě zklamal. Když 
byla Cliftonovi diagnostikována Hodgkinova choroba, jeho rodi-
če ho odvezli do New Yorku, kde se podrobil v té době experimen-
tální terapii: tvrdému protokolu zahrnujícímu MOOP, první kom-
binaci chemoterapeutických léků, které měly s léčbou Hodgkinovy 
choroby úspěch. Byl podroben tomuto režimu střídavě s radiote-
rapií, která vedla k tomu, že mu museli po nepodařeném ozáře-
ní odstranit štítnou žlázu. Ale jeho léčba byla úspěšná a on po-
tom pokračoval jako bojovník za onkologickou komunitu. Nyní 
jako hlavní nebo významný řečník na velkých a důležitých me-
zinárodních vědeckých konferencích vyjadřuje Clifton svůj názor 
jako oceňovaný novinář i jako vášnivý mluvčí pacientů, jehož cílem 
je stanovit priority. 

Clifton ve  svém článku upozorňuje na  významné otázky, 
z nichž ty nejdůležitější vysvětlují, jak my – jako společnost, ale 
mnohem specifičtěji jako lékařská komunita – nazíráme na biolo-
gii. V posledních padesáti letech jsme se pokoušeli pochopit jed-
notlivé projevy rakoviny, abychom ji mohli léčit, místo toho, aby-
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chom se soustředili přímo na  její kontrolu. Zapomněli jsme, že 
léčba rakoviny začíná její prevencí a objevením rakoviny v její po-
čáteční fázi, protože tak by lidé měli příležitost předcházet nebo 
kontrolovat rakovinu, než se dostane do smrtelného stadia malig-
nity. Když zredukujeme cíl vědy na nalezení minimálních zlepše-
ní léčby, místo abychom se zaměřili na skutečný vědecký průlom, 
unikne nám podstata a budeme ztraceni. 

Je to tím, že jsme v posledních padesáti letech nijak nepostou-
pili dopředu ve své „válce“ proti rakovině? Vysvětluje to stále širší 
mezeru mezi léčbou rakoviny v pokročilém stadiu a ostatními te-
rapiemi všech druhů nemocí? Tyto trýznivé otázky mě začaly stá-
le více znervózňovat. Jsem nakonec také onkolog, který nedoká-
že dobře léčit rakovinu v pokročilém stadiu. Lékařská věda udělala 
v posledním století neuvěřitelný pokrok, ale v mém oboru se po-
krok zastavil před desetiletími. 

Naše názory na život se mohou vyvíjet pomalu, ale mohou se 
také změnit v okamžiku, když naši pozornost upoutá nový fakt 
nebo nález. Můj pohled na zdraví se vážně změnil, když jsem 
si přečetl Cliftonův článek a potom vykrystalizoval jedné noci 
ve společnosti laureáta Nobelovy ceny za fyziku, který mě přinu-
til přemýšlet jinak. V červenci 2009 jsem se účastnil společenské 
večeře v Aspenu v Coloradu, kde jsem se šťastnou náhodou po-
tkal s Murrayem Gell-Mannem, vědcem, který předvídal exis-
tenci kvarků téměř o padesát let dříve. Kvarky jsou elementárněj-
ší částice než elektrony a jsou stavebními kameny veškeré hmoty 
ve  vesmíru. Vděčíme za  mnoho Murrayově práci, která nám 
umožnila pochopit, jak se vesmír sám organizuje na subatomic-
ké úrovni. V roce 1969 dostal Nobelovu cenu za fyziku, i když 
jeho teorie byla potvrzena až v roce 1977. Murray byl ve svých se-
dmdesáti devíti letech přitažlivým a okouzlujícím společníkem 
s nakažlivým úsměvem. Okamžitě jsem se intelektuálně zami-
loval do jeho radosti ze života a geniality. S nadšením jsem na-
slouchal Murrayovým teoriím. Podobně jako myšlenky nemůže-
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te vidět ani kvarky, a to ani pomocí vyspělých technologií, a když 
Murray začal na  počátku razit své teorie, musel se spoléhat 
na jednotlivé soubory dat a odvodit z nich existenci kvarků. Můj 
moment prozření nastal, když začal mluvit o komplexních sys-
témech, kterým musel čelit ve fyzice, a jak se snažil vytvořit mo-
dely, aby těmto systémům porozuměl. Proč lékaři nepřistupují 
k medicíně stejným způsobem? Proč se nepokoušíme udělat něco 
podobného se soubory dat, která nasbíráme, a nevytvoříme mo-
del, abychom pochopili nemoc a zdraví? Tak jako Murray mohl 
popsat svůj model kvarku, snažil jsem se já definovat analogický 
model pro lékařské vědy, ale vyšel jsem naprázdno. Termín on
kolog doslova znamená „ten, kdo studuje hmotu nebo nádory“. 
Murray definoval určité (sice subatomické) částice hmoty ve fy-
zikálních termínech, zatímco já jsem se snažil pochopit biologic-
kou hmotu spojenou s abnormalitou a chaosem. Začalo mě zají-
mat, jak bych mohl aplikovat Murrayův způsob myšlení na svůj  
obor. 

Od té noci jsem měl možnost vyměňovat si s Murrayem názo-
ry při mnoha příležitostech (a jsem šťastný, že se na částečný úva-
zek zapojil do mého týmu jako úřadující profesor fyziky a medi-
cíny na University of Southern California a  tak spolu můžeme 
těsněji spolupracovat). Navzdory generačnímu rozdílu spolu vy-
cházíme jako staří přátelé. I když oba obdivujeme oblast, ve kte-
ré pracujeme, také se zajímáme o to, do jaké míry nás naše profe-
se vede k jinému způsobu myšlení. Když mi Murray bez okolků 
řekl: „Podívej se na rakovinu jako na systém,“ skutečně jsem začal 
o všem přemýšlet jinak – o rakovině a našem postoji k jejímu lé-
čení, o nemoci a našem přístupu v medicíně obecně, a konečně 
o zdraví. Nemohl jsem si pomoci, ale musel jsem se sám sebe ze-
ptat: Je náš způsob, jak pohlížíme na rakovinu, překážkou jejího 
vyléčení? A konečně, brání nám tento chybný pohled léčit cokoliv 
v medicíně úspěšně?

V této knize se to pokusím vysvětlit, a pevně věřím, že se nám 
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podaří poznat rakovinu včas, protože její včasné zachycení je v sou-
časnosti jedinou cestou, jak s ní můžeme bojovat s nadějí na úspěch. 
Zachováme-li určitá pravidla, podaří se nám předejít mnoha dru-
hům rakoviny. Ale tento názor se netýká jen rakoviny. Skutečně se 
můžeme zbavit mnoha nemocí cílenou prevencí, a právě o tom tato 
kniha pojednává. 

Dovolte, abych vám to objasnil: toto není „kniha o rakovině“. 
Nemysleme na rakovinu jen jako na obtížného a vážného nepří-
tele, ale berme rakovinu jako metaforu koše plného všech nemo-
cí s velkým N. Rakovina je nejpokročilejší ze všech nemocí, které 
do koše vložíme. Není to outsider. Jak píše Siddhartha Mukher-
jee, je to „císař všech nemocí“ – neporazitelný bojovník, kterému 
padne za oběť během života jedna ze tří žen a jeden ze dvou mužů. 
Máme vážný problém, jestliže veškerá inteligence a peníze, kte-
ré se nyní dávají na výzkum rakoviny, v této takzvané válce nic ne-
zmůžou. Nastal čas nejen na změnu názoru o rakovině, ale také 
na změnu v našich názorech na zdraví a v širším měřítku i na zdra-
ví a celkovou fyzickou a duševní pohodu. Potřebujeme radikálně 
odlišné myšlení, které povede k průlomu ve všech oblastech medi-
cíny. To vyžaduje nový způsob péče o naše tělo a potřebu defino-
vat, co si vlastně pod pojmem zdraví představujeme, protože zdra-
ví není jen absence nemoci. 

Profesní dotazník 

O lidskou biologii jsem se zajímal odnepaměti. Už jako dítě jsem 
projevoval zájem o vědu a obdivoval práci v  laboratoři. Během 
let jsem měl mnoho výborných učitelů včetně svého otce, léka-
ře, který na mne měl vždycky vysoké nároky a podporoval moji 
zvídavost. Když jsem se po dokončení praxe v Národním ústa-
vu zdraví a potom v nemocnici Johnse Hopkinse měl rozhod-
nout, jakému lékařskému oboru se chci věnovat, bylo mi řečeno, 
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že stát se onkologem je „profesní sebevražda“. Radili mi, abych 
se věnoval kardiologii nebo pneumologii, kde bych na tom byl 
lépe. Nikdo neodešel z rezidentury v nemocnici Johnse Hopkin-
se do místa, jako je  Memorial Sloan-Kettering Center v New Yor-
ku, aby se věnoval onkologii, což byl v té době neatraktivní obor 
zbavený naděje a inovace. Jako by to bylo včera, tak živě si vzpomí-
nám na vedoucí kliniky u Hopkinse, když se mě tázali, proč se chci 
věnovat oblasti, ve které se pacientům podávají jedy s malým nebo 
žádným účinkem. Já jsem se na to díval jinak a sledoval jsem hlas 
svého srdce, chtěl jsem léčit lymfomy, ale potom jsem se začal za-
bývat výzkumem rakoviny prostaty, klinickou péčí a vývojem léků 
a technologií. Nevěřil jsem, že je onkologie slepou uličkou. Prá-
vě naopak, byla to jedna z mála oblastí v medicíně, kde lékaři a pa-
cienti opustili tradici a riskovali, aby zajistili lepší léčbu, protože 
tu nebylo mnoho možností výběru. Chtěl jsem při léčbě okamžitě 
používat poznatky získané v laboratoři a podílet se tak na budouc-
nosti onkologie. 

Koncem 90. let minulého století jsem založil Oncology.com, 
v  té době největší internetový zdroj informací v onkologii a on-
kologické komunitě. A to byl začátek mého dobrodružství. Když 
mě Andy Grove, bývalý výkonný předseda a  ředitel Intelu a  je-
den z mých nejmilejších učitelů, přemlouval, abych se přestěhoval 
na západní pobřeží, věděl, že se chci zabývat něčím odlišným. Do-
dnes si pamatuji 13. květen 1996, den, kdy se Andy statečně obje-
vil na obálce časopisu Fortune, aby tam promluvil o své diagnóze 
a léčení rakoviny prostaty, která byla už dlouho považována za ne-
moc, o které se nemluví. Po mnoha rozhovorech s ním a povzbu-
zen podnikatelským duchem západního pobřeží jsem přestěho-
val svoji mladou rodinu do Kalifornie. Tam jsem začal navazovat 
různé známosti, které by mohly být užitečné pro mladého, ctižá-
dostivého lékaře, aby se zapracoval v laboratoři. Stal jsem se spo-
luzakladatelem dvou zdravotnických technologických společností 
– Applied Proteomics a  Navigenics (jejichž technologie vysvět-
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lím později v této knize) – a ujal jsem se vedoucích rolí v promi-
nentních institucích včetně Cedars-Sinai Medical Center, UCLA 
a USC. Domníval jsem se, že budoucnost medicíny by měla spo-
čívat na sňatku mezi technologií a biologií a že se musím zapojit 
do různých projektů v celém spektru průmyslových odvětví, kte-
rá by posléze prospěla mému nejdůležitějšímu poslání: změnit vý-
hled pacientů a mít vliv na úlohu nemoci v našich životech. A díky 
tomuto poslání jsem si uvědomil, že jsme se ve  svých názorech 
na zdraví odklonili ze správné cesty – a hledal jsem způsob, jak se 
na ni znovu vrátit. 

Co se dozvíte v této knize

Původně se tato kniha měla jmenovat Co je to zdraví? Chtěl jsem 
využít titulu knihy uznávaného fyzika Erwina Schrödingera Co je 
to život? (What is Life?), která vyšla v roce 1944 a byla určena la-
ickým čtenářům, aby jim osvětlila vrozenou životní energii. Rych-
le jsem opustil myšlenku na slovo zdraví v jejím názvu, poté co mi 
přítel poslal provokativní e-mail: „Pro mne zní slovo zdraví jako 
něco, co bych měl jíst, ale má to odpornou chuť.“ Jeho reakce na za-
mýšlený titul mi ukázala přesně ten problém, se kterým se potý-
kám. Naše současná koncepce a pochopení zdraví spočívá v pod-
statě na „on řekl, ona řekla“, takže jsme vlastně zapomněli, čeho se 
to týká. Doufám, že v této knize všechno uvedu na správnou cestu, 
a pokusím se určit novou definici zdraví. 

Jedním z nejdůležitějších poselství knihy je, že v ní není uvede-
na jediná „správná“ odpověď na to, jak budete o svém zdraví roz-
hodovat. Spíše v ní najdete několik správných odpovědí. Správná 
rozhodnutí si musíte udělat vy sami a po poradě se svým lékařem 
– závisí to na vašem hodnotovém žebříčku a na vašem zdravotním 
stavu. Mým úkolem je poskytout dostatek informací, které vám 
umožní přijmout ta nejlepší rozhodnutí. Abyste to mohli udělat, 
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položím vám několik otázek, které by vás patrně nikdy nenapad-
ly. Například:

•	 Jak vám prostý pohled na stav vašich bílkovin může 
o vašem současném zdravotním stavu říci víc než pře-
čtení vašeho genetického kódu?

•	 Co mají statiny společného s prasečí chřipkou a Alz-
heimerovou chorobou?

•	 Narušují některé z  našich oblíbených prostředků 
na  podporu zdraví, jako jsou vitaminy, vitaminové 
doplňky a dokonce i šťávy z čerstvého ovoce a zeleni-
ny, náš zdravotní stav? 

•	 Jak může lék, který nikdy nezasáhl kancerogenní 
buňku, vymýtit celou jejich kolonii?

•	 Jakou nejdůležitější věc, která vás nebude stát vůbec 
nic, můžete dnes udělat, abyste si uchovali zdraví, 
štěstí a dlouhý život?

Jinými slovy: co nám chybí, abychom mohli odhalit tajemství ne-
moci? A na druhé straně, co určuje naši cestu ke kypícímu a trva-
le udržitelnému zdraví?

Chci vám na tyto otázky odpovědět. Vyžaduje to určitý my-
šlenkový trénink a novou perspektivu: musíte se podívat na tělo 
jako na jedinečný, složitý nástroj a redefinovat zdraví podle svých 
vlastních podmínek a přijmout určité hodnoty, které budete dů-
sledně respektovat. Navrhnu vám různé způsoby, jak si můžete sta-
novit vlastní hodnoty a svoji péči o zdraví personalizovat. Napří-
klad sklenka červeného vína denně může být zdravá pro vašeho 
nejlepšího přítele, ale u vás to třeba zvyšuje riziko určitého druhu 
rakoviny. Mnohé „předpisy“ uvedené v této knize jsou překvapivě 
praktické, jako nošení pohodlných bot a konzumace oběda každý 
den ve stejnou dobu. Také vám doporučím, abyste se zamysleli nad 
mnoha „posvátnými krávami“, jako je například myšlenka, že ne-
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dostatek vitaminu D můžete nahradit syntetickými doplňky a že 
jedna nebo dvě hodiny cvičení ráno vykompenzují celodenní seze-
ní. Jsou to demoralizující mýty a dezinformace. Já doufám, že vás 
budu inspirovat k tomu, abyste podnikli energické kroky, které po-
vedou ke zdravějšímu životu. 

Oproti různým oblíbeným knihám o dietách, které vám radí, 
co máte dělat den po dni, naplánují vám denní jídelníček, spo-
čítají vám kalorii po kalorii, nejsou má doporučení příliš nároč-
ná. Nechci vám nařizovat, jak máte žít nebo co máte jíst k večeři. 
Také vám nechci stanovit diagnózu. Místo toho vám chci umož-
nit, abyste se ujali vlády nad svým tělem a nad budoucností svého 
zdraví. Spíše vám chci navrhnout algoritmy životního stylu – men-
tální plán k zamyšlení nad myriádou životních stylů. Životní styl 
se musí řídit našimi hodnotami a individuálním etickým kódem 
a chováním. Protože neexistuje jediná odpověď na otázku, čím je 
zdraví, budou tyto návody vytvářet tolik různých „zdravotních 
stylů“, kolik lidí podle nich žije. 

Mým cílem je snaha udělat pro vaše zdraví to nejlepší, ať již 
se potýkáte s nějakou nemocí nebo ne. Chtěl bych vás povzbudit, 
abyste své zdraví brali vážně a otevřeli svou mysl novým názorům. 
Může to významně změnit váš život. 

To, že potřebujeme jednoduché připomínky o zdravém život-
ním stylu navzdory množství rad, kterými nás denně zásobují mé-
dia, je výmluvným znamením našeho zmatku. Já jen doufám, že 
čtením této knihy získáte nejen vědomosti, které potřebujete, abys-
te měli prospěch z moderní vědy a medicíny, ale také moudrost 
v rozlišení dobrého od pochybného, a že vám to pomůže udělat ta 
nejlepší rozhodnutí. Také doufám, že vaše budoucnost bude určo-
vána správnou volbou a ta vás v případě potřeby přivede na cestu 
k uzdravení. Jen vy dokážete skoncovat s nemocí. 
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věda a umění definovat 
vlastní zdraví

Kdybych měl shrnout obsah celé knihy do  jedné věty, tak  
  by zněla takto: poznejte sami sebe. A  nemyslím to jen  
  po stránce psychologické. Jsem velkým zastáncem tzv. 

personalizované medicíny, což znamená, že si můžete přizpůsobit 
péči o zdraví svým specifickým potřebám založeným na své fy-
ziologii, genetice, hodnotovém žebříčku a specifických podmín-
kách. Konečně jsme v medicíně vstoupili do vzrušujícího věku, 
kdy máme technologie, které jsou přizpůsobeny k našemu léče-
ní a preventivním prohlídkám. Je to stejné, jako když vám krejčí 
ušije pánský oblek nebo dámské šaty přesně na vaši postavu. Ale 
všechno to začíná u vás. Musíte poznat sami sebe takovým způ-
sobem, jakým jste to pravděpodobně ještě nikdy nedělali. 

V současnosti se většina z nás řídí všeobecnými návody, kte-
ré platí pro všechny. Když chcete například zhubnout, vybere-
te si dietu, která je stejná pro všechny a která vám pravděpodobně 
doporučí, abyste jedli víc zeleniny s vlákninou a vyhýbali se rafi-
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věda a umění definovat vlastní zdraví

novanému cukru. Chcete-li snížit riziko výskytu rakoviny, měli 
byste se vyhýbat kouření, pravidelně cvičit a brát vážně výsledky 
preventivních vyšetření. Ale pomyslete na to, že byste měli k dis-
pozici mnohem jasněji formulované rady, jak dbát o své zdraví, 
a také náročnější soubor pravidel, kterými byste se měli denně ří-
dit. Představte si, například, že byste přesně věděli, jakou dietou 
byste se museli řídit, abyste bez námahy a navždycky zhubli o de-
set kilo, nebo měli podrobný seznam věcí, kterým byste se měli 
vyhnout, a věcí, které byste měli využít, abyste se cítili fantasticky 
a byli ve vynikajícím stavu, nebo znali, jaké přesné množství léku 
X použít, abyste se úspěšně a bez vedlejších účinků zbavili nemo-
ci Y. To vám slibuje a nabízí personalizovaná medicína. 

Ale znovu opakuji, že z personalizované medicíny nebude-
te mít prospěch, pokud se důvěrně neseznámíte sami se sebou. 
Zdraví není o  všeobecných radách a  návodech, ale o  tom, co 
„sedí“ vám a jen to vám zaručí dlouhý a šťastný život. 

Dotazník, který tu najdete, jsem původně chtěl zařadit do kni-
hy později – až po řadě vysvětlení a vyprávění –, ale nakonec jsem 
se rozhodl uvést ho už nyní. Chci vám poskytnout první krok 
správným směrem, než popíšu stovky stran podrobným vysvět-
lováním svých doporučení. Původně vám měl dotazník pomoci 
v přípravě na vyšetření u lékaře a poskytnout vám podněty k dis-
kusi s ním. Ale když jsem připravoval knihu do tisku, uvědomil 
jsem si, že stejný dotazník byste mohli vyplnit i v případě, že bys-
te knihu nečetli, což by vám pomohlo lépe poznat sami sebe, ještě 
než se pustíte do tohoto dobrodružství. Také vím, že chcete vědět 
co nejdříve, co byste měli udělat, a i když najdete mnoho podně-
tů k zamyšlení během četby této knihy, z nichž mnohé budou při-
pomenuty na konci kapitol, alespoň vás následující otázky vybaví 
náměty, o kterých byste při další četbě měli přemýšlet. Dotaz-
ník si také můžete stáhnou na www.TheEndofIllness.com/ques-
tionnaire, kde najdete verzi, na kterou můžete přímo odpovídat 
a vytisknout si ji pro svoji kartotéku nebo ji vzít ke svému lékaři. 
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Osobní dotazník o zdravotním stavu 

 • Celkový pocit: Jak se cítíte? To je bezesporu nejdůleži-
tější otázka, kterou byste si měli položit. Dnes se mů-
žete cítit výborně, ale jak to bylo včera? Kdy máte slabé 
chvíle? Existuje nějaký model? Je vám zatěžko vstát 
ráno z postele?

 • Hladina energie: Kam byste zařadili hladinu energie 
na stupnici od 1 do 10? Došlo v minulém roce k nějaké 
změně? 

 •  Denní rozvrh: Jak dodržujete pravidelný čas na jídlo, 
spánek a cvičení? Je každý den stejný, nebo se liší?

 • Dýchání: Něco abnormálního? Slyšíte nebo cítíte při 
dýchání chrčení? Bolí vás, když se musíte zhluboka 
nadechnout? Odpovězte na  tyto otázky, když jste 
v klidu a po cvičení. 

 • Tolerance fyzické aktivity: Kolik cvičení dokážete po-
hodlně snést? Jak se toto množství fyzické aktivity 
změnilo od posledního roku s ohledem na vaše pocity 
a horší pohyblivost? Bolí vás něco při pohybu nebo při 
cvičení nebo máte nepříjemné pocity?

 • Chůze: Chodíte stejným způsobem, jako jste chodili 
vždycky? Nakláníte se na jednu stranu a předtím jste 
to nikdy nedělali? Hrbíte se stále více? Je pro vás ob-
tížné chodit vzpřímeně?

 • Smyslové vnímání: Je něco v  nepořádku nebo neob-
vyklého v některé části vašeho těla? Například jak jste 
na tom s čichem? Stejně dobrý jako dřív? Horší?

 • Kůže: Nacházíte nějaká divná znaménka nebo boule, 
když se nazí prohlížíte před zrcadlem? Došlo k něja-
kým změnám od té doby, kdy jste si posledně kontrolo-
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vali kůži? Zanechávají vám ponožky otisk na kotníku 
nebo jinde na  noze? (Je-li tomu tak, mohlo by to 
ukazovat, že s vaším srdcem není všechno v pořádku 
a v dané oblasti se vám hromadí tekutina a zvyšuje ri-
ziko vzniku krevní sraženiny.) 

 • Ochlupení: Změnily se nějakým způsobem vaše vlasy – 
hustota, textura, růst/vypadávání a podobně? Ztrácíte 
ochlupení kolem kotníků? To by mohlo signalizovat 
oběhový problém, zejména pozorovatelný u  mužů. 
Rostou vám chlupy na neobvyklých místech, jako jsou 
paže a obličej? To ukazuje na hormonální změny, ze-
jména u žen. 

 • Nehty: Tato mrtvá tkáň vám toho může napovědět 
opravdu hodně. Došlo v poslední době ke změně jejich 
vzhledu nebo barvy? Bezbarvé nehty mohou signalizo-
vat nějaký problém, například jednoduchou infekci, ale 
i cukrovku (diabetes). Jestliže mají vaše nehty žlutavé 
zabarvení, je čas na diabetické vyšetření. Podle nehtů se 
také pozná hladina železa. Bílý půlměsíček na spodní 
části nehtu indikuje správnou hladinu železa. 

 • Prsty: Bolí vás klouby, když je používáte? Jste-li žena, 
máte prsteník delší než ukazováček? V  kladném pří-
padě máte dvojnásobnou pravděpodobnost, že budete 
trpět osteoartritidou. Studie z  roku 2008, která vyšla 
v časopise Arthritis and Rheumatism a která objevila tuto 
zvláštní souvislost, přinesla hypotézu, že delší prste-
níky jsou následkem vystavení vyšším hladinám testo-
steronu v děloze. Vyšší prenatální hladiny testosteronu 
snižují koncentraci estrogenu a  to je pro vývoj kostí 
nebezpečné. U mužů, jejichž ukazováček je delší než 
prsteník, klesá o třetinu ohrožení karcinomem prostaty. 
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 • Klouby: Bolí vás? Bolest je větší ráno při vstávání, nebo 
po dlouhém dni? Co vám od bolesti kloubů uleví?

 • Chuť k jídlu: Je stejná jako dříve? Větší? Menší? Přepa-
dávají vás záchvaty neodolatelných chutí? Pokud ano, 
tak na co? 

 • Kontrola prsů: Jste-li žena, vidíte nebo cítíte nějaké 
boule, důlky nebo otoky, když si kontrolujete prsa?

 • Zažívání: Máte nějaké nepříjemné pocity nebo ob-
tíže? Používáte pravidelně některé volně prodejné léky 
na trávení či žaludeční potíže (například Tums, Pan-
kreolan, Obenzym, Espumizan, laxativa (projímadla) 
apod.) Máte-li nepříjemné symptomy, jsou po  jídle 
lepší, nebo horší ? Máte na některá jídla intoleranci, 
citlivost nebo alergii? 

 • Bolesti hlavy: Trpíte pravidelnou bolestí hlavy? Migré-
nami? Víte, co je jejím spouštěcím mechanismem? Be-
rete volně prodávaná analgetika pravidelně (například 
Aspirin, Ataralgin, Paralen a podobně)?

 • Alergie: Jste na něco alergičtí? Změnily se vaše alergie 
během let? A jak?

 • Spánek: Spíte dobře? Používáte příležitostně léky 
na spaní? Probouzíte se většinou odpočinutí? Jak pra-
videlný je čas, kdy chodíte spát a kdy vstáváte? Stěžuje 
si váš partner, že chrápete? Spánková apnoe (stav, kdy 
člověk ve spaní přestane na několik sekund dýchat) se 
často projevuje chrápáním, je v současné době neuvěři-
telně častá a je to rizikový faktor srdeční příhody. 

 • Bolest: Cítíte v některé části těla bolest nebo obtíže?
 • Opakovaná nachlazení a  chřipky: Jste často nemocní? 

Kolikrát jste měli v  posledním roce horečku? Trvá 
vám uzdravení z nemoci déle než vašim přátelům nebo 
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členům rodiny? Nechali jste se letos očkovat proti 
chřipce?

 • Nálada: Jak stálá je vaše nálada? Máte pocity deprese?
 • Hormonální cyklus: Jste-li žena, je váš cyklus pravi-

delný? Jste v perimenopauze (období před menopau-
zou) nebo v menopauze?

 • Dřívější diagnózy: Jaká u vás byla dříve stanovena dia-
gnóza? Máte chronické potíže, které musíte léčit?

 • Hladina stresu: Jakou známku byste si přidělili na škále 
od 1 do 10? Jde o chronický, nebo občasný stav? Ovliv-
ňuje stres váš životní styl? Je-li váš stres způsoben 
prací, máte své zaměstnání rádi, nebo je nenávidíte? 
(Ukazuje se, že jestliže své zaměstnání milujete na-
vzdory stresu, jste na tom mnohem lépe, než když své 
zaměstnání nenávidíte a to u vás vyvolává stres!)

 • Hmotnost: Jste s ní spokojeni? Snažili jste se ji změnit? 
Co se stalo, když jste se o to pokusili? Máte velké bři-
cho, kterého se nedokážete zbavit?

 • Léky (na předpis a bez předpisu): Jaké léky berete, při 
jakých příležitostech a  jak dlouho? Týká se to všech 
vitaminů, syntetických doplňků a příležitostných léků 
(jako je pár ataralginů a panadolů při bolesti hlavy). 

 • Preventivní prohlídky: Chodíte pravidelně na preventivní 
prohlídky, dodržujete termíny očkování, screeningu 
(například kolonoskopie, mamografie atd.) a laborator-
ních krevních testů? Víte, jaké potraviny byste měli kon-
zumovat vzhledem ke svým rizikovým faktorům?

 • Celková spokojenost: Kdybyste měli ohodnotit svůj stav 
spokojenosti, jaké číslo byste si přidělili na  stupnici 
od 1 do 10? Jaký druh vysvědčení byste si dali? Co 
chcete, aby se ve vašem životě změnilo?
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Oproti ostatním testům, které nacházíte v  časopisech a kni-
hách, k tomuto dotazníku nebude na konci připojen počet bodů. 
Vaše odpovědi patří jen vám. Jednou, až se seznámíte s mými rada-
mi, vraťte se k tomuto dotazníku a znovu si ho přečtěte. Podívejte 
se, jak se měsíc po měsíci, rok po roce měníte. Nepřestávejte se ptát 
sami sebe, jste-li tak zdraví, jak byste si to přáli. 

V první části naleznete všechno o definování zdraví a já vás po-
tom vezmu na cestu ukazující, jak jsme ztratili kompas, který nás 
vedl k porozumění lidskému tělu. Ukážu vám nové perspektivy, 
které nás vyzbrojí přesnějším kompasem, a potom vám pomůžu 
s používáním tohoto kompasu na vaší cestě k zlepšené péči o zdra-
ví pomocí technologií, které máme dnes k dispozici. Na konci prv-
ní části se s vámi podělím o zdravotnické technologie, které jsou 
v současné době ve vývoji a které brzy umožní každému z nás vyu-
žívat personalizovanou medicínu skutečně sofistikovaným způso-
bem. Když o této technologii budete vědět již nyní, poskytne vám 
to naději do budoucnosti a uvede do souvislostí informace v dalších 
oddílech knihy. 
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1

co je to zdraví?
Nová definice, která mění vše

Každý z nás má nejasnou představu o tom, co znamená žít  
  zdravý život. Jídlo a vyvážená dieta: v pořádku. Kouře- 
  ní: špatně. Pravidelně přerušovat dřinu: dobře. Nadměr-

né opíjení: špatně. Klidný noční spánek: bonus. Cítit se šťastný: 
dvojitý bonus. Někteří z nás nemusí takové principy brát vážně, 
ale většinou chápeme rozdíly mezi zvyky, které nám pomáhají 
zůstávat mladými a silnými, a těmi, které nás vzdalují od životní  
pohody. 

Usilovně se snažíme vyhnout špatným způsobům, ale co pak, 
když onemocníme nebo nás postihnou chronické zdravotní obtí-
že, a bože chraň, je zjištěna nějaká vážná choroba? Když prožijeme 
frustrující Proč právě já?, začnou se mnozí z nás ptát, co jsme udě-
lali špatně. Bylo to něco ve vodě? Byla to celoživotní obliba ham-
burgerů a čipsů? Byl to nadřízený s přehnanými požadavky a z toho 
vyplývající nadměrný stres? Příliš mnoho alkoholu? Málo cviče-
ní? Pasivní kouření? Vystavení průmyslovým chemikáliím? Zvyk-
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li jsme si žít nebezpečně, ať už to znamenalo cokoliv? Nebo to byla 
jen „smůla“?

Někteří z nás si ovšem mohou myslet, že nás to osudově potka-
lo, protože jsme to měli zakódované v naší DNA. 

Kdybych mohl dostat niklák za  každého na  světě, kdo si  
myslí, že ho podvedla dědičnost s jeho nemocí nebo poruchou, 
byl bych nejbohatším mužem na Zemi. Je lidskou přirozeností 
ukázat na někoho jiného nebo na něco, co je odpovědné za naše 
vady nebo selhání, abychom se zbavili vlastní viny. DNA jako 
relativně abstraktní konstrukce je nasnadě, protože připomí-
ná něco jako černé díry nebo kvarky, kterých se nemůžeme do-
tknout ani je cítit. Mohlo by to být „cokoliv jiného“, na co mů-
žeme svést vinu. Konečně DNA je nám „dána“ našimi rodiči 
a neměli jsme na výběr. V tomto smyslu je to vlastně s DNA stej-
né, jako když se nám něco náhodou přihodí a my na to nemůže-
me mít žádný vliv. 

To, o čem mnoho lidí neuvažuje, je, že DNA vypovídá mno-
hem víc o našich rizicích než o osudech. Ovládá pravděpodob-
nost, ne předurčení. Jako můj přítel a kolega Danny Hillis (s nímž 
se setkáme později, až budu mluvit o nových technologiích) rád 
poznamenává, že DNA je spíše seznam složek než úplný manuál  
a vysvětluje, jak jednotlivé části spolupracují, aby daly vznik vý-
sledku. Tvrdit, že vaše DNA je odpovědná za vaše zdraví, zna-
mená nevidět pro stromy les. Neznamená to, že je tím nejpodstat-
nějším faktorem. Říkám to s vědomím, že DNA má určité klíče 
k vašemu zdraví. Kdyby neměla, nespolupracoval bych na založe-
ní společnosti, která provádí genetické testy, abyste mohli dodr-
žovat určitá preventivní opatření odpovídající vašemu genetické-
mu profilu. 

Ale od samého začátku se vás pokouším přimět k tomu, abys-
te začali myslet v širších souvislostech, které sahají mnohem dále 
než vaše geny. Byl bych rád, abyste na své tělo nazírali jako na celý 
systém – počínaje vnějšími vrstvami kůže a konče vnitřkem buněk. 
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Jde o jedinečným způsobem organizovaný, vysoce funkční systém, 
na kterém můžeme využít svou představivost, protože jsme právě 
a teprve na počátku luštění jeho hádanek. 

Proto, až prozkoumáme mystérium lidského těla do větší hloub-
ky a odhalíme jeho systém, jeho složité neznámo, nebude to jistě 
záviset jedině na samotné DNA. 

Nevyhnutelná statistika

Tento přístup nám pomůže, abychom pochopili, proč je nezbyt-
né chápat tělo jako vypracovaný systém překračující genetiku, 
když jsme se tolik soustřeďovali na DNA, a proč jsme dospě-
li na místo, z něhož musíme posunout evoluci našeho myšlení 
za horizont výzev, se kterými jsme se setkali – a setkáváme – bě-
hem našeho pátrání po zdraví a dlouhověkosti. 

Mnoho z  našich převratných průlomů v  medicíně se udá-
lo teprve nedávno, během přibližně posledních šedesáti let. Po 
objevu penicilínu v roce 1928, který změnil terén boje proti in-
fekcím, založený na poznání, že jsou způsobeny bakteriemi, zís-
kali jsme prostředek k prodloužení našich životů o několik let 
a v mnoha případech o desetiletí. To bylo možné za příhodných 
okolností včetně poklesu kouření cigaret, změn v našem stra-
vování, zlepšení diagnostiky a  zdravotní péče a  konečně po-
kroku v  cíleném léčení a  lécích, jako jsou cholesterol snižující  
statiny. 

Od roku 1921 bývaly ve Spojených státech hlavní příčinou 
úmrtí srdeční choroby a mozková mrtvice bývala třetí nejčastější 
příčinou smrti od roku 1938; dohromady tato cévní onemocně-
ní odpovídala za 40 procent všech úmrtí. Od roku 1950 nicméně 
úmrtnost podle věku na kardiovaskulární choroby klesla o 60 až 
70 procent, což představuje jeden z nejvýznamnějších úspěchů 
veřejného zdravotnictví ve dvacátém století. 
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Úmrtnost podle hlavních příčin smrti. Všechny věkové kategorie
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Úmrtnost na  zhoubné nádory (karcinom, rakovina) se mezi 
roky 1950–2007 (nejčerstvější údaje z Centra pro kontrolu a pre-
venci nemocí) příliš nezměnila. Dosáhli jsme úžasného pokroku 
v boji s jinými chronickými nemocemi, ale malého v boji s nádo-
ry. Opravdu bylo dosaženo jen málo úspěchů, tu či jinde, u jedi-
nečných typů rakoviny. Vezměme například chronickou myeloidní 
leukémii, vzácný typ leukémie, která dříve představovala odsouze-
ní k smrti s výjimkou malého počtu pacientů. Díky schválení pří-
pravku Gleevec (komerční název imatinibmesylátu) Federálním 
úřadem pro kontrolu léčiv (FDA, Federal Drug Administration) 
v květnu 2001 – v témž měsíci se objevil na obálce časopisu Time 
jako „zázračná střela“ léčící nádory – dnes máme možnost úspěšně 
léčit většinu těchto pacientů a dosahovat pozoruhodných výsled-
ků. Cílovým místem zásahu tohoto léku je zvláštní přestavba chro-
mozomů přítomná u této choroby (část chromozomu 9 je spojena 
s částí chromozomu 22). V klinických testech byla úspěšnost od-
povědi na podávání Gleeveku devadesátiprocentní. Lidé se po po-
žití této malé molekuly s několika málo vedlejšími účinky vraceli 
ze smrtelných postelí do funkčního života. Avšak u mnohem běž-
nějších smrtelných nádorových onemocnění včetně těch, která ničí 
plíce, střeva, prsa, prostatu, mozek a tak dále, byly naděje na přeži-
tí znepokojivě malé. 

Kdykoliv ukážu posluchačům graf „Změny v úmrtnosti v USA 
podle příčin“, uvedený na předcházející stránce, zaslechnu něko-
lik nedůvěřivých vzdechů. Proč asi? Co jsme udělali špatně v na-
šem šetření? Je v našich datech „tisková“ nebo jiná chyba? Uka-
zoval jsem tyto grafy v roce 2009 v rámci širší diskuse během své 
přednášky, která obsahovala dalších 37 diapozitivů, a dostal jsem 
stovky e-mailů, které se vztahovaly právě k tomu jedinému dia-
pozitivu. Mnoho z poznámek bylo agresivních a obžalovávaly mě 
z pesimismu a manipulace s daty. Rád bych prezentoval lepší zprá-
vy ze svého oboru. 

Tento graf demonstruje, jak nesmírné terapeutické účinky mají 
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například statiny na srdeční choroby a mrtvici. Jak se zahryzla an-
tibiotika a antivirotika včetně vakcín do zánětů plic a infekcí. Když 
vezmeme v potaz výskyt rakoviny v celosvětovém měřítku, může-
me zjistit statistické údaje, které jsou v rozporu se všemi stereoty-
py. V některých subsaharských zemích, kde myslíme především 
na nemoci jako AIDS a další infekce běžné v méně vyvinutých 
oblastech, umírá více lidí na zhoubné nádory než na HIV, tuber-
kulózu a malárii dohromady. V roce 2010 byly infekční choroby 
překonány chronickými onemocněními, která se stala nejčastější 
příčinou smrti. Takže nejde o problém, který by se týkal jen Ame-
riky. Dotýká se celosvětové komunity v plné šíři. 

Nedostatek změn v míře umírání na rakovinu je opravdu alar-
mující. Mnohem víc ohromujícím zjištěním, o kterém bych se 
na tomto místě chtěl zmínit, je fakt, že antibiotika a antiviroti-
ka nejsou namířena proti člověku jako takovému, ale proti orga-
nismům napadajícím člověka. Statiny na druhé straně jsou zací-
leny na systémy lidského těla, kterým teprve začínáme rozumět. 
V protikladu k obecnému mínění nesnižují statiny cholesterol 
jednoduchým ovládáním jedné z drah nebo působením na jeden 
bod v lidském těle, ale účinkuji na celý systém, snižují záněty, 
mění celé vnitřní prostředí. Vakcíny rovněž působí na systém, 
ale činí tak chytrým způsobem – aktivují imunitní systém uměle, 
aby se mu zdálo, že tělo napadl cizí orga-nismus. 

V úvodu jsem jasně prohlásil, že toto kniha nebude o zhoub-
ných nádorech, ale nezbývá mi než z vlastní zkušenosti onkolo-
ga vysvětlit v  tomto směru několik základních principů. Může-
me skutečně sledovat náš vztah ke zdraví, aniž studujeme nádory?

Budeme-li uvažovat o odkazu nemocí v naší historii a o tom, 
jak se nám podařilo pochopit mystérium takové choroby, jako jsou 
rakovinné nádory, můžeme začít tušit, proč a  jak jsme vyboči-
li ze směru. Můžeme pochopit úvahy a chybné koncepce, kterým 
jsme slepě věřili a které mařily naše snahy o pokrok v medicíně, 
a naproti tomu naše snahy o nejlepší zdraví. Na druhou stranu mů-
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žeme začít uvažovat o změně směru a zabývat se novým obzorem 
zdraví šitého na míru každému z nás. Můžeme se dokonce dostat 
do pozice, ze které bude možné dosáhnout smysluplného pokroku 
ve „válce“ proti nemocem vůbec. 

Nádorové perspektivy

Zhoubný nádor, jak jsem se 
zmínil již dříve, je značnou 
metaforou k čemukoliv vzta-
hujícímu se k  nemoci. Je to 
pranepřítel každé osoby, nosi-
tel všeho „špatného“, když se 
jedná o zdraví, štěstí a pocho-
pitelně dlouhověkost. Všich-
ni se děsíme, když se naše tělo 
obrátí proti nám, nádor ude-
ří a  znejistí naši budoucnost. 
Náhle nedokážeme odpově-
dět na  otázky jako kde, kdy, 
jak a proč –  nebo kdy se nádo
ru zbavím? Nebo kdy zemřu ?

Nejvtíravější částí rako-
viny je skutečná podstata 
této šelmy: je samoplodnou 
ve smyslu, že jde o naše vlast-
ní buňky, které se zvrhly. Ne-
jde o vnějšího vetřelce. 

Nejde o  cizí organismus nebo nákazu s  vlastním způsobem 
chování a s odchylnou buněčnou stavbou. Nádor je jako spící obr 
v každém z nás. Někdy se náhle probudí, vyprovokuje řadu nad-
početných buněk nazývaných tumor, ale ve většině případů je dáv-

Co je to rakovina? Máte-li tumor nebo 
abnormální krevní test, budete prav-
děpodobně odkázáni na specialistu, 
který do vás vbodne jehlu a nabraný 
vzorek pošle k vyšetření patologem. 
Patolog (lékař, kterého pravděpodobně 
nikdy nepotkáte) bude pátrat po urči-
tém obrazu, neboť dnešní diagnóza  
je vlastně založena na analýze obrazu. 
Vypadá normálně? Nebo vypadá 
abnormálně ?

K přiblížení použijeme analo-
gii, kdy plastová láhev na vodu bude 
představovat buňku. Je to, jako by se pa-
tolog díval na normální, nepoškozenou 
plastovou láhev a prohlásil ji za nor-
mální buňku. Deformovanou, rozbitou 
láhev, by prohlásil za buňku nádorovou. 
To je dnešní běžný stav diagnostiky 
nádorů. Není to molekulární test. 
Neprovádělo se sekvenování genů. Ani 
nebylo provedeno efektní vyšetření 
chromozomů. Tak se to dělá.
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no předtím zkrocen a znovu uspán důmyslnými prostředky, kte-
ré má tělo pro takový případ k dispozici. Přesto náhodou, často 
když to nejméně očekáváme, dokáže tento náš obr překonat stráž-
ce, na které tak spoléháme. Něco v našich obranných mechanis-
mech selhalo, ztratilo kontrolu a vyváženost, k níž dochází auto-
maticky a s předstihem, a to způsobilo buněčnou dysfunkci, která 
vedla k růstu tumoru. Nádor nabízí určité výzvy, které nejsou zjev-
né u jiných nemocí, zvláště takových, za které mohou jednoznačně 
vnější vlivy. Dosud zbývá otázka, proč nedokážeme pochopit a bo-
jovat s nádorem, který je ještě malý a roste pomalu. 

V roce 2009 jsem stál před tisíci kolegy Americké asociace pro 
výzkum nádorů v Denveru a prohlásil bez obalu: „Udělali jsme chy-
bu.“ Všichni jsme udělali chybu včetně mne, když jsme redukovali 
studium nemoci na zkoumání jednotlivostí. Navrhl jsem, abychom 
se vrátili pěkný kus zpět v pohledu na chorobu, aspoň do vzdálenos-
ti 7,5 kilometrů. A ještě jsem prohlásil, což načepýřilo dalších něko-
lik per v sále, že: „Nemusíme nezbytně rozumět nádorům, abychom 
je mohli ovládat.“ Syčení, které bylo slyšet z auditoria, bylo poněkud 
zastrašující. Lidé byli zjevně popuzeni, ale bylo důležité ukázat, kde 
jsme jako lékaři – a jako členové společnosti – bloudili, protože nám 
to může pomoci vrátit se na správnou cestu. Přesto jsem z auditoria 
neodcházel poražený. Věděl jsem, že musím poskytnout nějaká vy-
světlení, která by má prohlášení ospravedlnila, a přinejmenším také 
nabídnout nějaký optimistický výhled do budoucnosti. Připomněl 
jsem, jak jsme vyrostli v určitém způsobu vědeckého myšlení, odká-
zaného na objevy učiněné dávno v minulosti. 

S obtížemi jsme překonali „teorii choroboplodných zárodků“, 
která dominovala a v mnoha směrech určovala lékařství 20. stole-
tí. Pokud podle této teorie dokážete určit, jaký druh choroboplod-
ného zárodku (mikrobu) vás nakazil, problém je vyřešen, neboť tak 
zjistíte, jak máte příslušnou chorobu léčit. To se stalo všeobecnou 
poučkou pro medicínu. 

Lékaři by prováděli laboratorní vyšetření, aby určili, o jaké in-

Konec_nemocem_cz.indd   28 04.10.12   15:20



29

co je to zdraví?

fekční agens jde, a použili léčbu specifickou pro dané agens nebo 
jejich skupinu. Léčení se staralo jen o nákazu způsobenou organis-
mem, jako je například bakterie, která vyvolává tuberkulózu, nebo 
parazit způsobující malárii; nesnažilo se o vymezení a pochopení 
postiženého hostitele (lidské bytosti) ani o to, jak hostitel k infek-
ci přišel. Proto jsme používali stejný lék u každého pacienta s da-
nou infekční chorobou. 

To je právě to, o co se lékaři snaží. Určit, o jakou chorobu jde –  
stanovit diagnózu a použít k léčbě dané choroby nejlepší známý 
způsob. Tato strategie také dovoluje objektivně hodnotit, zda po-
užité léčení je při dané diagnóze účinné. Pomůže chinin při proje-
vech malárie? Je penicilin nejlepším prostředkem k léčeni antraxu 
(sněti slezinné)? Jakmile věda prokáže, co je nejlepším způsobem 
léčení, lékaři to použijí. Diagnóza. Léčení. Diagnóza. Léčení. My, 
kteří stejně jako pacienti doufáme, že věda vede ke zlepšení naše-
ho zdraví, musíme zpochybnit použitou metodu, ptát se, zda ne-
existuje jiný, ještě lepší způsob, zejména u systémových onemocně-
ní, jako jsou třeba srdeční choroby nebo nádory, spíše než u nemocí 
způsobených nákazou cizími organismy, jako jsou infekce. 

Tento vědecký přístup je relativně nový. Historicky, lékaři po-
užívali teorie, které se podobaly tradičnímu hinduistickému sys-
tému ájurvédské medicíny s  jejím zdůrazněním rovnováhy mezi 
různými silami uvnitř lidského těla. Nebo v západních zemích se 
mohl středověký doktor pokoušet učinit vás méně „cholerickým“ 
či více „flegmatickým“. Podobně u východní filozofie byla snaha 
o znovunastolení souladu mezi různými silami, jež ovládají lid-
ské tělo. Nicméně tento přístup k medicíně, hodnotící lidské tělo 
jako celek, byl téměř úplně opuštěn na začátku dvacátého století, 
zejména v západních zemích, kde byla naše pozornost utlumena 
úspěchem boje s infekčními nemocemi. Je zvlášť zajímavé připo-
menout, že právě v době největšího rozmachu teorie nemocí způ-
sobených choroboplodnými zárodky a objevu antibiotik věhlasný 
genetik J. B. S. Haldane prohlásil v Cambridgi 4. února 1923:
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Nedávná historie medicíny je následující. Až asi do 
roku 1870 byla medicína založena převážně na fyziolo-
gii nebo, jak to Skotové nazývali, „institutech medicí-
ny“. Nemoc byla nazírána z hlediska pacienta, tak jako 
dosud jsou úrazy. Pasteurovým objevem podstaty in-
fekčních nemocí se změnil celý náhled a umožnil nám 
zbavit se celé jedné skupiny nemocí. Také však odvedl 
lékařskou vědu z původní cesty. Kdyby nebyly objeve-
ny bakterie, zemřelo by sice mnoho lidí na sepse a ty-
fus, ale byli bychom schopni poradit si lépe s nemoce-
mi ledvin a se zhoubnými nádory. Určitá onemocnění, 
například právě rakovina, nejsou pravděpodobně způ-
sobena specifickými organismy, zatímco jiné, jako jsou 
souchotiny (již téměř nepoužívaný název pro tuberku-
lózu), jsou způsobeny organismy, které jsou prakticky 
neškodné pro většinu osob, ale z neznámých důvodů 
napadají některé jiné. Nejsme schopni si s nimi poradit 
na základě Pasteurova přístupu a musíme přestat hle-
dat mikroorganismy, ale všímat si spíše pacienta. Tam, 
kde si lékař nedokázal poradit s  předchozím problé-
mem, často mohl pacienta udržet naživu tak dlouho, až 
si s nemocí poradil sám. A tady se často musel obracet 
ke znalostem fyziologie. Neříkám, že fyziolog by odha-
lil, jak předcházet rakovině. Pasteur zahájil svůj život 
jako krystalografik. Ale kdo vůbec kdy dokázal použít 
fyziologické údaje v tak širokém pojetí. Odstranění ne-
moci učiní ze smrti stejně fyziologický jev, jako je spá-
nek. A generace, která spolu žila, také spolu zemře. 

Haldane shrnul své myšlenky a současně učinil úžasnou předpo-
věď, když prohlásil vzhledem k teorii choroboplodných zárodků: 
„Je to pohroma pro medicínu, protože jsme se soustředili na tyto 
zárodky a zapomínali jsme na systém.“
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Měl úplnou pravdu – a to bylo téměř před devadesáti lety! Skuteč-
ně, jako společnost i jako lidé jsme zoufale pátrali po pachateli, které-
ho bychom mohli obvinit z našich zdravotních potíží. Usoudili jsme, 
že naše nemoci pocházejí z vnějšího světa, což byl absolutně chybný 
úsudek, jakmile jsme se setkali s potížemi, které neměly nic společ-
ného s choroboplodnými zárodky, ale naopak zcela vyplývaly z naše-
ho vnitřního světa. 

Genetika infekčního myšlení

Teorie choroboplodných zárodků (germ theory) vyvolala pohromu 
v léčení chorob, jako je například rakovina, protože odborníci i laici 
o ní začali uvažovat podobně jako o infekčních chorobách. Stalo se 
to zvykem, který vyústil v přístup k léčení, což pokračuje až dodnes. 
A tak, když pacienti navštíví svého lékaře, jsou vyšetřeni a zařazeni 
do kategorie – například cukrovka nebo celiakie – a dostane se jim lé-
čení, o kterém je známo, že je pro danou kategorii diagnóz vhodné – 
tedy například inzulín nebo odstranění glutenů z potravy. V případě 
rakoviny postupují lékaři, jako by šlo o vetřelce, kterého je třeba od-
stranit nebo otrávit. Přesný léčebný postup záleží na tom, která část 
těla je napadena, zda třeba prsa nebo prostata. Avšak rakovina není 
tak prostou záležitostí jako infekční choroba. Diagnostikování, ka-
tegorizace a léčení mají svůj smysl u infekčních chorob, protože jsou 
specifické a je třeba je rozdělit podle infekčního agens, které je způso-
buje. V případě infekčních chorob, ať jsou vyvolány virem nebo bak-
terií, podaří-li se nám zasáhnout Achillovu patu původce, zvítězíme. 
O hostiteli nemusíme vědět nic, musíme pouze znát, kdo je původcem 
a jak ho zabít. Problém k řešení je poměrně jednoduchý: u infekčních  
chorob máme jen jedno dělení, buď jde o virus, nebo o bakterii. 

U jiných lidských chorob musíme uvažovat o složitějším děle-
ní, třeba o nemocné buňce, orgánu, jehož se to týká, o dalších sou-
sedních orgánech, o celém těle a tak dále. Už nejde o souboj jed-
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noho s jedním, kdy jeden ze soupeřů potřebuje jen správnou zbraň. 
Je to nevyzpytatelný močál soubojů, z nichž se některé podoba-
jí malé občanské válce a některé připomínají velkou válku překra-
čující hranice. 

Nyní, abychom porozuměli komplexitě, s jakou se nemoci jako 
rakovina šíří a v čem se nepodobají infekčním chorobám, podívej-
me se na to, jak National Cancer Institute (Národní onkologický 
ústav) popisuje rakovinu na svých webových stránkách*:

Ztráta normální kontroly růstu

Normální 
dělení 
buňky

Buněčná sebevražda 
neboli apoptóza

Neopravené 
poškození buňky

Nekontrolovaný růst

První
mutace

Druhá
mutace

Třetí
mutace

Čtvrtá a další 
mutace

Dělení
nádorové

buňky

Obrázek se snaží ukázat přijatelným způsobem množení bu-
něk a že podstatou jevu je schopnost nádorové buňky častěji se dě-
lit nebo neschopnost spáchat sebevraždu. Ale ukazuje jen na část 
problému a vynechává zásadní složku. 

Dlouhou dobu jsme netušili, co způsobuje rakovinu a proč se 
vyvíjejí nádory, ale tušili jsme, že u vzniku nádorů jde o systémový 
problém – značná dysfunkce těla, která nemusí být nezbytně vyře-
šena chirurgickým zákrokem nebo jedem. 

* http://www.cancer.gov/cancertopics/understandincancer/cancer/page4
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Ačkoliv někteří lidé rádi prohlašují, že rakovina je moderní cho-
robou a  že hříchy našeho industrializovaného světa – znečištěné 
prostředí, polotovary a geneticky upravované potraviny včetně jedů 
v životním prostředí – jsou pohonem a údajnou příčinou nárůstu 
množství nádorů, já bych se pod tento způsob uvažování nepode-
psal. Souhlasím, že nádory jsou často symbolem naší moderní kul-
tury nadbytku, nestřídmosti a nadprodukce, ale nádory jsou stejně 
staré jako lidstvo samo, což lze historicky doložit. Sedm egyptských 
papyrů napsaných mezi lety 3000–1500 před Kristem popisuje syn-
dromy, které odpovídají našim charakteristikám rakoviny. Zvláště 
jeden z nich, papyrus Edwina Smithe, nazvaný podle člověka, kte-
rý si v roce 1862 obstaral, nebo spíše ukradl, tento 4,5 metru dlouhý 
papyrus obchodníkovi se starožitnostmi v egyptském Luxoru, popi-
suje osm případů prsních tumorů nebo vředů. Je napsán asi v sedm-
náctém století před Kristem a konstatuje se v něm, že léčba tohoto 
onemocnění není známá a doporučuje kauterizaci pomocí žhavé-
ho nástroje, který by místo vypálil. Dnešní chirurgie a terapie ozá-
řením se svým způsobem zmíněné kauterizaci podobají, jediné, co 
je dnes jiné, jsou ostřejší nástroje a díky bohu i anestezie. Starověký 
Egypt vypracoval odlišné přístupy pro benigní (nezhoubné) a ma-
ligní (zhoubné) nádory. „Povrchové nádory“ byly odstraňovány chi-
rurgicky. Postupy u maligních nádorů odkazovaly na seznam látek, 
jež mohly být použity k léčení projevů těchto mnohem problema-
tičtějších stavů. Doporučovaly se ječmen, bobří olej a části zvíře-
cích těl, například uši vepřů. Nejstarší nález fyzického důkazu exi-
stence nádoru byl učiněn na lebce ženy z doby bronzové mezi lety 
1900 až 1600 před Kristem. Změny vyvolané „nádorem“ se podoba-
ly těm, které dnes zjišťujeme u karcinomů hlavy a krku. Také máme 
mumifikované zbytky peruánského Inky, které jsou 2400 let staré, 
na nichž se nacházejí známky melanomu. 

Přesuneme se rychle o několik tisíc let dopředu, během nichž ra-
kovina nepochybně pokračovala v pustošení lidských těl, ať mladých 
nebo starých. 
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Mezi nejbystřejší a nejvšímavější tehdejší lékaře patřil v  antice 
řecký fyziolog, chirurg a spisovatel Galén, který nastínil teorii o cho-
robách a nemocech v době, kdy mnohé vědecké disciplíny, jako jsou 
anatomie, patologie a farmakologie, byly teprve v plenkách. Během 
své lékařské praxe v druhém století přispěl Galén zásadním způso-
bem k hippokratovskému chápání patologie. Hippokrates, pokud si 
vzpomenete na svou vysokoškolskou biologii, je považován za otce 
lékařství; během svého pobytu v Aténách kolem roku 400 před Kris-
tem vytvořil mnoho výstižných teorií o zdraví. Jeho fyziologické a fi-
lozofické poznatky se staly základem, na kterém stojí dnešní moder-
ní medicína, a jsme přesvědčeni, že byl první, kdo usoudil, že nemoci 
vznikají přirozeným způsobem, nikoliv z  pověr nebo vůle bohů. 
Kromě toho jako první popsal rozdíly mezi maligními a benigní-
mi nádory. Podrobně popsal nádory různých částí těla a dal chorobě 
jméno karkinos, což je řecké označení pro kraba, a naznačil tím, jak 
se tumor šíří. 

Je obtížné představit si, jak může nádor připomínat kraba, ale pro 
Hippokrata bylo takové označení přiléhavé. Tumor, který Hippo-
krates popisoval, zřejmě měl ve svém okolí zanícené cévy, což mu 
asi připomínalo v písku zahrabaného kraba s nožkami rozložený-
mi v kruhu. Z toho, jak Hippokrates popisuje nádor jako kraba, jas-
ně vyplývá, že se nedíval na druh nádoru, který nelze vidět pouhým 
okem. Zřejmě pozoroval většinou nádory, jež se vyskytovaly buď těs-
ně pod povrchem, nebo na povrchu lidského těla, jako jsou například 
nádory prsu, kůže, krku nebo jazyka. 

Hippokratovy představy o zdraví a nemoci dovolily, aby je jeho 
pokračovatelé, například Galén, rozšířili a prováděli na jejich zákla-
dech experimenty, z nichž některé vnímavě naznačily definici nádo-
rů. Galén popsal rakovinu jako neovladatelnou a neúprosnou část ce-
lého těla. Podle něj celkové všeobecné zahlcení „černou žlučí“ pevně 
zakoření rakovinu a ta nemůže být jednoduše odstraněna. Tato černá 
žluč pronikne do celého těla, s tumory odpovídajícími rozsahu zatvr-
zelosti tohoto pronikajícího maligního stavu. Pokusy vyříznout tyto 
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tumory se mohou setkat s rezistencí (s jejich odolností), protože čer-
ná žluč může opět nejenom vyplnit takto vzniklý prostor, ale i pod-
pořit růst dalšího tumoru. Galén možná postrádal sofistikovanější 
slovník a nástroje, jako jsou genové sekvenátory a mikroskopy, kte-
ré máme dnes, ale musel zůstat u cíleného popisu vlastností nádorů 
a jejich schopnosti pronikat, růst a obnovovat se. 

Mnoho z Galénových teorii vydrželo až do renesance a studenti 
medicíny pokračovali ve studiu Galénových spisů až do devatenácté-
ho století. Potom, když patologové devatenáctého století namířili své 
mikroskopy na tyto invazivní buněčné masy, objevili krutou hru, kte-
rá definuje rakovinu: jsou to přebytečné vlastní buňky našeho těla, ni-
koliv v nadbytku vznikající „černá žluč“. Ale tyto buňky by mohly být 
onou černou žlučí, protože reagují jako rebelující ložiska, která pře-
kračují hranice a plení ostatní tkáně. To, co mají společného s ostat-
ními nádorovými buňkami, není jen jejich abnormální tvar, ale také 
úžasná schopnost množení, vycházející ze ztráty kontroly nad tímto 
procesem. Siddhartha Mukherjee výstižně popsal tento proces ve své  
knize The Emperor of All Maladies (Vládce všech chorob), v níž vy-
kreslil bohatý historický obraz rakoviny v biografii lidstva. 

Na molekulární úrovni dochází k rakovině v důsledku změn v ge-
nech buněk. Normální buňky jsou vybaveny mocnými genetickými 
signály, které ukazují, kdy a jak se mají buňky dělit, aby vzniklo více 
buněk. Některé geny povzbuzují buněčnou propagaci a účinkují jako 
urychlovače růstu. Jiné fungují jako brzdy a zastavují růst. To vy-
světluje, proč – když se například hojí rána na kůži – buňky zabýva-
jící se opravou vědí, kdy mají skončit s produkcí nových buněk, takže 
se nestává, že by vznikaly chomáče nadbytečné kůže. Avšak v rako-
vinných buňkách je tato brilantní rovnováha mezi aktivním růstem 
a nečinností porušena. Zelené a červené světlo, které normálně regu-
luje provoz růstu, je zapínáno tak, že převládá zelená. Buňka je pone-
chána bez regulačních povelů a neví, kdy má zastavit růst. 

Nicméně tento molekulární pohled na rakovinu není vše, co nám 
pomáhá v léčbě, protože podle mne rakovina vypadá následovně:
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Lidská játra s rakovinnými nádory vzniklými ve střevě

b) Počítačový axiální tomografi cký 
záznam rakoviny jater (CAT)

c) Mikroskopický obraz rakoviny v mízní 
uzlině

Na obrázku vidíme a) játra s nádory pocházejícími z tlustého střeva, 
které bych technicky nazval „metastázy nádoru tlustého střeva do ja-
ter“, buňky nádoru cestovaly – metastázovaly – ze střeva do jater, jsou 
viditelné jako světlé masy; b) CAT obraz jiných jater napadených ra-
kovinou tlustého střeva („metastázy nádoru tlustého střeva do jater“; 
všimněte si pěti kulovitých, tmavých hmot na levé straně obrazu); 
a c) mikroskopický obraz nádoru tlustého střeva v uzlině („metastá-
zy nádoru tlustého střeva do uzliny“). Aby bylo jasno, máte-li rakovi-
nu tlustého střeva metastázující do plic, nejde o „rakovinu plic“. Je to 
stále rakovina tlustého střeva a vypadá jako rakovina tlustého střeva. 

Lidská játra s rakovinnými nádory vzniklými ve střevě
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Rakovina vzniká interakcí buňky, která již není pod kontro-
lou růstu působením jejího prostředí. Avšak je mnohem důleži-
tější, abyste si všimli, že nejde jen o schopnost nekontrolovaného 
buněčného dělení a proliferace buněčného klonu, ale že další pod-
statnou vlastností rakoviny je její schopnost vývoje v čase. 

Ačkoliv lidé spíše chápou nádory jako statický, bláznivý stroj 
na množení buněk, jde spíše o vychytralou a dynamickou záleži-
tost. Pokaždé, když vznikne nová generace nádorových buněk, ne-
sou tyto buňky novou mutaci – mutaci, která leží mimo ty geny, 
kde již byly mutace přítomny a  pravděpodobně jsou odpovědné 
za ztrátu kontroly růstu. Abychom to udělali ještě horší, když je 
nádor vystaven chemoterapii, mohou léčbě uniknout odolní mu-
tanti. Jinými slovy: stejně jako rezistentní bakterie mohou vznikat 
při používání antibiotik, protinádorové léky mohou vytvářet rezis-
tentní rakovinné buňky. 

Avšak znovu, vraťme se na chvíli zpět před molekulární pohled. 
Jak je zjevné z pohledu na rakovinu, evoluce vybírá nádory podle 
vzhledu, nikoliv podle jejich genetiky. Vskutku, nádory mohou mít 
různé geny, ale vypadají všechny podobně. Existuje snad padesát 
různých molekulárních cest, které mohou vést k specifickému „ná-
doru“, například prsu, tlustého střeva, plic, mozku nebo prostaty, 
ale všechny vypadají a působí nakonec stejně. Když jsem patologovi 
ukázal deset nádorů prsu od deseti různých pacientek, molekulár-
ní podstata každého z nich byla zcela odlišná, ačkoliv pod mikro-
skopem vypadaly všechny jako nádory prsu. Důkazem toho je velká 
podobnost mezi buňkami nádorů prsu a nádorovými buňkami ji-
ných orgánů v těle, protože nádorové buňky mají mnoho společné-
ho ve vzhledu i v chování. To je klíčovým momentem v pochopení 
rakoviny. Vědci se zatím většinou soustředili na molekulární defek-
ty u rakoviny, a nikoliv na to, jak skutečně vypadá. Obrázek z Ná-
rodního onkologického ústavu na straně 32 ukazuje jen část pří-
běhu. Rakovina není nemocí genů, je to onemocnění, při kterém 
buňky získaly určitou podobu a začaly se chovat zvláštním způ-
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sobem, za použití genových změn, které vedly k tomu, že se tak 
proměnily. Takže i kdybychom našli způsob, jak zablokovat jed-
nu z molekulárních cest ve snaze zbavit se této choroby, neznamená 
to, že rakovina nedokáže najít jinou cestu, což bývá naneštěstí do-
cela úspěšné. 

Uvažujme o někom z vašich známých, kdo má rakovinu. Byl to 
někdo, kdo rakovinu neměl, a on nebo ona má ve svém těle stále ješ-
tě nezměněnou DNA. Rozdíl mezi mít, nebo nemít rakovinu ne-
tkví pouze v genomu. Většina pacientových buněk se nepřeměňuje 
v rakovinné buňky. Rakovina je dynamický proces, který se přihodí, 
a přihodí se daleko od statických oblastí DNA. Někdy nám specific-
ká mutace v genomu pomůže vysvětlit, proč začala. Například jed-
noho výjimečného úspěchu genetických testů se dosáhlo u rakovi-
ny prsu, kde test nalezl specifické geny BRCA1 a BRCA2, které jsou 
spojeny s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu. Mutace v těchto 
genech jsou poměrně časté u aškenazských Židů, ale je důležité po-
chopit, že mutace v genech BRCA1 a 2 nejsou příčinou rakoviny 
prsu. Jsou jen permisivní (snášenlivé) pro další mutace, jež vyvola-
jí onemocnění. Ženy se zděděnými mutacemi v BRCA1/2 je získaly 
od jednoho ze svých rodičů, ale nenarodily se s rakovinou prsu. 

V mnoha podobných případech existuje genetická náchylnost 
ke vzniku rakoviny, ale rakovina jako taková není dědičná. Člo-
věk dědí pouze predispozici; ti s příslušně změněným genem mají 
větší pravděpodobnost vzniku rakoviny. Co opravdu geny BRCA1 
a 2 dělají – pravděpodobně jen přerušují konverzaci v těle, která má 
směřovat k opravě poškozené DNA. Ne u každého se změněným 
BRCA genem však bude diagnostikována rakovina. Je to proto, že 
v těle existuje řada cest, které mohou vést k rakovině, je tam i řada 
způsobů, jak opravit poškozenou DNA. Mějte rovněž na pamě-
ti, že většina žen, které trpí rakovinou prsu, má zcela nepoškozené 
geny BRCA, takže je zřejmě ve hře víc než jen genetická výbava. 

To mě vrací k  pojmu systém. Jakým způsobem dospějete ke 
konečnému výsledku v obsáhlém komplexním systému, je poně- 

Konec_nemocem_cz.indd   38 04.10.12   15:20



39

co je to zdraví?

kud irelevantní. Zásadní vliv na výsledek má péče o ochranu sys-
tému jako celku. 

Přesněji, rakovina je symptom poruchy konverzace uvnitř bu-
něk a mezi buňkami. Z nějaké příčiny se buňky rozhodnou dělit, 
i když by neměly; neříkají jedna druhé, že by měly zemřít, nebo si 
říkají o vytváření krevních cest, když by neměly, nebo si navzá-
jem lžou. Nějakým způsobem je regulace, která by měla bdít nad 
takovou konverzací, zrušena. Když vidíme celý svazek buněk za-
čínajících se v nějakém místě nekontrolovatelně dělit, říkáme, že 
jde o rakovinu, a podle toho, ve které části lidského těla se to děje, 
mluvíme o nádoru plic nebo mozku. To ale není ve skutečnosti to, 
co je špatně, je to jen symptom toho, co je špatně. 

Zvyk popisovat rakovinu podle části těla pochází z  kombi-
nace pozorování pitvaných osob ve Francii na začátku 17. stole-
tí a mikroskopických technik vyvinutých v Německu v polovině 
padesátých let 19. století. Od té doby se to nezměnilo. Je vylože-
ně archaické nazývat rakovinu podle prostaty, prsu, svalu. Zamys-
líte-li se nad tím, nedává to žádný smysl. Znali jsme desítky druhů 
rakoviny a dnes uvažujeme o stovkách. Skutečně existují miliony 
druhů rakoviny. Běžná rakovina má ve svých buňkách stovky mu-
tací v kódujících genech v okamžiku, kdy je poprvé diagnostiková-
na, a nedomnívám se, že je možné tomu skutečně porozumět nebo 
vytvářet pro to nějaký model. Počty mutací rostou exponenciálně 
u pacientů léčených například chemoterapií, která sama o sobě vy-
volává další mutace. Jedním z charakteristických znaků rakoviny 
je nestabilní DNA, takže jakmile se látky použité při chemotera-
pii vážou na DNA, mohou vyvolat rakovinu, stejně jako ozáření to 
může způsobit změnami genomu. 

To nám pomáhá pochopit, proč ženy přeživší rakovinu prsu 
mohou později v životě onemocnět například leukémií, byla-li je-
jich rakovina prsu předtím léčena chemoterapií. Sice vyměnily je-
den druh rakoviny za jiný, ale v mezidobí získaly několik let kva-
litního života. 
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Samotné nádory můžeme považovat za  orgány, jsou stejnou 
částí našeho těla jako játra, srdce nebo plíce. Rakovina je jednodu-
še selhání systému. Připomeňme si Tolstého, který říká, že šťast-
né rodiny jsou jedna jako druhá, ale nešťastné jsou nešťastné každá 
svým způsobem. Šťastná těla jsou si také navzájem podobná, když 
ale selžou, děje se to vždy svým specifickým způsobem. 

Děláme chybu, nazýváme-li rakovinu podstatným jménem. Rád 
říkávám lidem, že rakovina není něco, co jsme „dostali“ nebo „máme“, 
ale spíš něco, co tělo vytváří. Namísto toho, abychom říkali: „Mám 
dům plný vody,“ říkáme: „Prasklo nám potrubí.“ Místo toho, aby-
chom říkali: „Někdo má rakovinu,“ měli bychom říkat: „Rakovinuje 
se.“ Pravděpodobně jsme se „rakovinovali“ celou dobu a naše tělo stře-
žilo tento problém mnoha způsoby, aby se nic z toho nedělo nekon-
trolovaně. To, co udržuje rakovinu pod kontrolou, je dorozumívání  
mezi buňkami a řeč, kterou používají, je řečí bílkovin (proteinů). 

Moc proteinů

Obvykle uvažujeme o bílkovinách (proteinech) v termínech jako di-
eta a výživa; tvoří jednu ze tří základních složek potravy (vedle tu- 
ků – lipidů a sacharidů – cukrů, glycidů), které jsou známy jako hlav-
ní živiny (makronutriendy) důležité pro zdraví. Ale k  definování 
proteinů to nestačí. Jsou nezbytnými součástmi našeho těla a účastní 
se prakticky všech procesů probíhajících v buňkách včetně jejich vzá-
jemného dorozumívání a řízení biologických procesů, které vedou 
ke zdraví, nebo k nemoci. Studium proteinů je nyní údělem nové ob-
lasti nazývané proteomika, a ve středu zájmu tohoto nového odvětví 
výzkumu je poznání toho, jak bílkoviny vytvářejí řeč našich těl – řeč 
zdraví. Proteomika nám umožňuje naslouchat dorozumívání mezi 
buňkami, což povede k mnohem lepšímu způsobu léčení rakoviny 
stejně jako jakýchkoli jiných chorob nebo neduhů. 

Naše DNA je statická, ale proteiny jsou dynamické. V lidském 
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těle se proměňují každou minutu podle toho, co se právě uvnitř něj 
děje. Nemohu z vaší DNA zjistit, zda jste právě vypili sklenku vína, 
jak dobře jste spali včera v noci, kdy jste naposledy jedli nebo jste-
-li něčím stresováni. Avšak na druhé straně mi to mohou sdělit vaše 
bílkoviny. Mohou odhalit informace, které nenajdete jinde ve svém 
těle. Pomocí proteomiky se mohu podívat na „stav“ vašeho těla, pro-
tože pátrám po tom, co jste jedli, co ve vašem těle působí léky, které 
jste užili, jak moc vás zasáhlo dlouhé tělesné cvičení atd. Je to pohled 
z dvaceti tisíc stop a dovoluje mi podívat se na celý obraz způsobem, 
který mi samotná DNA nemůže nabídnout. 

Galileův génius

V páté kapitole vás vezmu na  cestu proteomikou a odhalím vám, 
kde se asi nacházíme na tomto novém a důležitém poli. Nepochy-
buji o tom, že změní budoucnost medicíny, stejně jako budoucnost 
našeho zdraví. Když dojde k porušení systému, které vyústí v rako-
vinu, autoimunitní choroby, jako je revmatoidní artritida a fibromy-
algie, nebo v nevysvětlitelné chronické bolesti a nervové poruchy, 
tak pochopení, jak se bílkoviny v systému mění a vzájemně ovliv-
ňují, může znamenat rozdíl mezi nekonečnou bitvou se špatně zvlá-
danými chronickými nemocemi a skutečnou léčbou, která by moh-
la ukončit trápení. Představa, že byste mohli dostat pilulku, která by 
magicky ukončila projevy choroby – choroby systému, jeho selhání 
– je skutečně pozoruhodná. Jak jsem poznamenal, takový přístup je 
obvykle možný, máte-li před sebou vetřelce a použijete pilulku, která 
je pro dotyčného vetřelce jedovatá. Podobně v několika málo přípa-
dech, když vám chybí určitá složka nezbytná pro zdraví, můžete po-
užít pilulku, která vám dodá chybějící látku. 

Touha najít magickou střelu v medicíně je přirozená, ovšem poda-
ří se to jednou za uherský rok, ale možná už jsme kdysi takovou chví-
li měli. V poslední době se nám však nepodařilo najít mnoho nových 

Konec_nemocem_cz.indd   41 04.10.12   15:20



42
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pilulek, jež by nemoci skutečně léčily. To je příčina současných pro-
blémů farmaceutického průmyslu, nedaří se mu dosáhnout na níz-
ko visící ovoce – magické chemické sloučeniny, které by choroby léči-
ly. Nemyslím, že máme naději mnoho takových najít. Zdá se, že je to 
ztráta času, peněz a zdrojů zmarněných v tomto hledání zázračných 
střel. Potřebujeme nový přístup – nový model. 

Dobrou zprávou je, že již začínáme vytvářet nový model lidského 
těla v podobě komplexního systému, který nabízí možnost je ovládat, 
aniž rozumíme každé základní složce. Mohli bychom se tak skuteč-
ně někam dostat. Možná se nám nepodaří zjistit, jakou nemocí je na-
příklad rakovina, dokud nezačneme na  tělo pohlížet čočkami, jež 
uznávají a oceňují jeho složitou, vzájemně propojenou přirozenost, 
která stojí o to, aby byla ovládána ještě dřív, než bude správně po-
chopena. Později v knize uvidíme, jak nám proteomika pomáhá vy-
tvářet tento nový model a začíná zkoumat naše tělo způsobem, který 
jsme dosud nepoužívali. Avšak dokud proteomika nedozraje a ještě 
než se stane běžnou součástí klinické medicíny, která nám všem při-
nese užitek, potřebujeme změnit naše představy o zdraví. A aspoň 
z psychologického hlediska nazírat na tělo jako na systém. 

Na  začátku sedmnáctého století Galileo vycházel každou noc, 
aby mapoval hvězdy na obloze. Po určité době měl mapu hotovou 
a  mohl pohledět na  oblohu kteroukoliv noc, aby věděl, kde která 
hvězda bude. Věděl však, čím hvězdy skutečně jsou? Vůbec ne. Nej-
spíš ani nikdo jiný, kdo se obdivoval vzorům světýlek na noční oblo-
ze ve starých časech. Vědě to trvalo několik století, než na to přišla. 
Galileův génius nespočíval v jeho schopnosti porozumět vesmíru, ale 
v jeho schopnosti vzdát se potřeby to pochopit, takže mohl pokročit 
v jiných oblastech kosmologie. 

Kdybych to měl vyjádřit jednou větou, mohl bych prohlásit, že 
biografie lidského těla je biografií systému a nic jiného. Můžeme si 
myslet, že zatím máme nástroje jen na určité stránky takového hle-
diska, podle nichž můžeme usuzovat, zda je zdravé nebo nikoliv, jak 
vysoký nebo nízký má cholesterol, zda má ideální hmotnost, a to čas-
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to vede ke kategorické a někdy i k nekompromisní interpretaci. Nebo 
na druhé straně se můžeme rozhodnout pro užívání vitaminů, napří-
klad B-komplexu, abychom zvýšili energii a posílili metabolismus, 
ale nakonec výsledkem může být kompromis zcela někde jinde v na-
šem systému. Co je „dobré“ pro jednoho, nemusí být dobré pro dru-
hého. I „správné geny“ v minulosti naší rodiny bez výskytu nádorů 
nás někdy mohou zradit. 

Rakovina vyvolává strach nejenom proto, že je synonymem dlou-
hého, bolestivého a těžkého strádání, které se jen někdy podaří vy-
léčit, ale také proto, že je plíživá, lstivá, nevyzpytatelná a v podstatě 
zmarňující. Přirozeně nemáme rádi věci, jež nedokážeme pochopit 
nebo kontrolovat. Asi ze stejného důvodu je pro nás stejně obtíž-
né smířit se s faktem, že tělo je složitým a často záhadným jsouc-
nem. Nechceme si připustit, že tato skutečnost přesahuje hranice na-
šeho moderního chápání a že asi nikdy nebudeme schopni svému 
tělu porozumět zcela a v takové míře, jako rozumíme řeči nebo jíz-
dě na kole. Nepochopení a neznalost plodí strach. Ironií je dosud to, 
že kdybychom měli odvahu podívat se na sebe jako na komplexní-
ho tvora, v mnoha směrech nevysvětlitelného, a začali se podle toho 
chovat k sobě samému, mohli bychom se pohybovat rychleji a cíleně-
ji k získání kontroly, kterou tak beznadějně hledáme. Také bychom 
se mohli zbavit strachu, jenž snižuje kvalitu našeho života. 

Zdravé zásady
Možná nikdy nepochopíme nemoci jako rakovina. Možná ji nikdy nebu-
deme umět léčit, proto je prevence klíčem k řešení. Je důležité přistupovat 
ke zdraví v obecné podobě a smířit se s nedostatkem porozumění. Uznat 
tělo a jeho vztah k nemoci jako komplexní systém, kterému nejspíš nikdy 
úplně neporozumíme. Nemoci jako rakovina, srdeční choroby, cukrovka, 
autoimunitní poruchy a neurodegenerativní choroby odrážejí poruchy 
tohoto systému. Například rakovina není něčím, co tělo „má“ nebo „do-
stává“, ale je něčím, co si tělo samo vytváří.
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Jednoduché způsoby hodnocení zdraví dnes,  
zítřek vyžaduje aktivní přístup k vlastnímu zdraví 

Je snadné dát se ovládat moudrými slovy o zdraví. Vezměte si  
  multivitamin. Jezte víc zeleniny, možná zkuste šťávy, abys- 
  te neztráceli čas. Máte-li vysoký cholesterol, uvažujte o sta-

tinech. Snižte riziko kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny 
používáním malých dávek aspirinu. Berte více vitaminu D v po-
travinových doplňcích. Vybírejte si jídla s vysokým obsahem anti-
oxidantů. Všechno to vypadá jako docela vhodné poznámky a rady 
pro zdraví. Ale jsou vhodné právě pro vás?

V následujících kapitolách vám pomohu tyto otázky zodpovědět, 
protože mnohé z  nich jsou běžně používanými představami, 
nicméně jsou to právě jen představy. Chystám se rozbít některé 
z těchto představ a ukázat vám odlišné způsoby uvažování o tom, 
co je pro vás dobré a co ne. Nyní však revidujme představu, s jakou 
se díváme na stav celého těla, protože potřebuji, abyste lépe pocho-
pili několik věcí, než se dostaneme k věcem skutečně osobním. 

V této kapitole se ponořím hlouběji do koncepcí postihujících tělo 
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jako systém, abych vám pomohl pochopit, co znamenají vaše osob
ní míry, abyste si mohli stanovit základní hodnoty – současný stav 
vašeho těla – od kterých se odvinou veškerá preventivní opatření. 

Přijetí změn

Teď doufám, že jsem vás ohromil tím, co všechno se v každém da-
ném okamžiku ve vašem těle děje. V současnosti provádíme medi-
cínu rozkouskovanou – cílíme vždy jen na jeden problém. Je-li vám 
diagnostikován zápal plic (pneumonie), jste podrobeni léčení, kte-
ré je specifické pro zápal plic, ale obvykle bez ohledu na vaše případ-
né další zdravotní problémy. Co se však stane, jestliže se váš systém 
zhroutí způsobem, který nelze vysvětlit jediným původcem nemoci, 
kousnutím, klíštětem, virem, parazitem, bakterií a podobně. Možná 
jste se dostali do skutečných problémů, které současné metody medi-
cíny nedovedou řešit. Navržené léčení nebude pravděpodobně v sou-
ladu s ostatními oblastmi vašeho systému způsobem, o kterém mů-
žete, ale nemusíte vědět. Váš lékař vám sdělí, že léčba je „bezpečná 
a účinná“, ale bude mluvit jen o té jediné stránce a o dané chvíli. Čas-
to nebude uvažovat o ničem jiném, co se vás dotýká – zvláště z dlou-
hodobého hlediska – protože většina toho musí být teprve objasněna. 

Abych vysvětlil, co jsem tím myslel, vezměme si jako příklad 
statiny, skupinu léků, mezi něž patří Lipitor a Crestor. Statiny jsou 
nejčastěji předepisované léky na snížení hladiny cholesterolu. Mimo 
jiné ukazují, jak některé vnější síly, v tomto případě léčivo, mohou 
mít vliv na celý biologický systém. Po biochemické stránce jsou sta- 
tiny sloučeniny tlumící jaterní enzymy, které hrají ústřední úlohu 
v syntéze cholesterolu. Tyto sloučeniny mohou být připraveny syn-
teticky nebo izolovány z přirozeně se vyskytujících potravin, jako 
je zkvašená červená rýže a hlíva ústřičná. Protože se věří, že vysoký 
cholesterol, zvláště v podobě LDL (low-density lipoprotein – lipo-
protein s nízkou hustotou), je rizikovým faktorem pro srdeční choro-
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by, lékaři rádi podávají statiny osobám, které nedokážou kontrolo-
vat cholesterol pouze dietou. Ale statiny nepůsobí jen na cholesterol. 

V jednom z nejdůležitějších klinických pokusů v historii studia 
statinů výzkumní pracovníci z Harvardu v roce 2008 ukázali, že sta- 
tiny mohou dramaticky snížit riziko prvního srdečního ataku, mrt-
vice a dalších arteriálních problémů u zdravých osob – mužů starších 
50 let a žen nad 60 let, kteří vysoký cholesterol neměli. Nyní víme, že 
ne všechno, co vyvolává kardiovaskulární příhody, je zaviněno cho-
lesterolem. Cholesterol může být u mnoha lidí špatným ukazatelem, 
tzv. biomarkerem, ale u zánětu – což je normální, ale někdy příliš ak-
tivní biologický proces – může zase být tím dobrým ukazatelem. 

Zkrátka a dobře zánět je znamením prozrazujícím, že něco v těle 
není v pořádku, že tělo se setkalo se škodlivými vlivy, ke kterým 
může patřit cokoliv od  patogenů, poškozených buněk či jiného 
dráždění. Na svoji ochranu a ve snaze zbavit se škodlivých vlivů 
spouští tělo zánětlivou reakci, komplikovanou odpověď, které se 
účastní vaskulární systém, imunitní systém a řada různých buněk 
v místě poškozené tkáně. Základním cílem je zahájit proces ho-
jení, ale dostane-li se zánět do chronického stadia vlivem choroby 
nebo protrahovaného stresu, může být destruktivní. 

Jedním ze způsobů, jak můžeme hodnotit v těle probíhající zánět, 
je stanovení tzv. C-reaktivního proteinu (CRP), jehož hladina při 
zánětech stoupá. Tato bílkovina pomohla výzkumníkům zjistit jed-
nu z hlavních příčin, proč statiny snižují riziko kardiovaskulárních 
chorob. Studie JUPITER (Oprávnění pro použití statinů v primární 
prevenci: Intervenční studie hodnotící Rosuvastatin – Justification 
for the Use of Statins in Primary Prevention: An intervention Tri-
al Evaluating Rosuvastatin) se stala první toho druhu a měla zhod-
notit, jaký vliv mají statiny na snížení srdečních příhod a mrtvice 
u  osob s  normálními hladinami LDL-cholesterolu a  zvýšenými 
hladinami C-reaktivního proteinu. Potvrdilo se, že zvýšení CRP 
může ukazovat na riziko budoucího srdečního záchvatu až s osmi-
letým předstihem, i když jsou hladiny cholesterolu nízké. 
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Tak mohou statiny provádět své divy snížením zánětu – niko-
liv účinkem na  cholesterol jako takový. Nemělo by proto být 
překvapující, že další studie prokázaly, že výskyt srdečních chorob 
zůstává stejný u léků účinně snižujících cholesterol, ale ne zánět. 
Chystám se rozebrat otázku zánětu mnohem podrobněji v následu-
jících kapitolách, neboť se dnes stává středem zájmu lékařských 
kruhů. Výzkum nyní odhaluje spojitost mezi určitými druhy 
zánětu a  našimi nejničivějšími degenerativními onemocněními 
včetně srdečních, Alzheimerovy choroby, rakoviny, autoimunit-
ních chorob, cukrovky a zrychleného procesu stárnutí všeobecně. 
Všechna chronická onemocnění mají fakticky vztah k  chronic-
kému zánětu, který, zjednodušeně řečeno, vyvolává rozvrat v sys-
tému, což stimuluje negativní vlivy na vaše zdraví. 

To všechno nás přivádí k  důležitému bodu: Není svévolné  
a  neodpovědné vybrat jednu proměnnou, například cholesterol,  
z  komplikovaného systému a  ptát se: „Zlepší se tento ukazatel 
podáním této pilulky?“ a odpovědět: „Ovšem, zlepší.“ Jen pro větší 
názornost: můžeme si všimnout, že se otáčky motoru zvýšily pro-
to, že jsme nalili tohle svinstvo do stroje, ale bylo to skutečně dobře? 
Možná se zvýšily proto, že pokazilo regulátor otáček nebo protože 
se ucpal bezpečnostní ventil. Právě teď, když lékaři testují nějaký 
lék, zkoumají jeden ukazatel po určitou dobu. Všimnou si závažných 
vedlejších účinků v retrospektivních studiích – při zpětném pohledu 
na osoby, které lék používaly dlouhou dobu, nebo když spojí několik 
studií dohromady. Nebylo by vynikající získat přesný výhled, jak 
bude váš budoucí zdravotní stav vypadat? Nepomohlo by, kdybyste 
se mohli dovědět, co dělat, abyste se dopracovali ideálního stavu 
vašeho zdraví? To je právě prostor pro proteomiku a další nové tech-
nologie, aby nám to umožnily. Zatím ještě máte před sebou velké 
množství taktik a strategií, které lze použít a na které vás stručně 
upozorním. 

Většina léků vyvolává určitou závislost. Posunují rovnováhu. 
To je příčina, proč naše tělo přirozeně neprodukuje statiny. Ne-

Konec_nemocem_cz.indd   47 04.10.12   15:20



48
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myslím, že by to bylo proto, že příroda takový nápad neměla, ale 
protože statiny mají své klady i zápory; vyvolávají novou rovnováhu 
posunutím biologie určitým směrem. Úmyslně si všímám statinů, 
protože jsou z dobrých důvodů široce užívané a mají značný význam 
v kardiovaskulární medicíně, neboť snižují u milionů lidí riziko 
srdečních onemocnění a mrtvice; jsou perfektním příkladem léků, 
které mění systém způsobem pro mnohé z nás velice příznivým. 
Klady převažují nad zápory, a později v této kapitole poznáte, že 
jsem velkým zastáncem užívání statinů. 

Zvlášť dobrý příklad závislosti můžeme vidět u starších mužů, 
kteří si v rámci hledání zdroje mládí injikují lidský růstový hor-
mon. V roce 2009 utratili Američané 1,35 miliardy dolarů za léčbu 
růstovým hormonem a bylo předepsáno 431 000 receptů, protože 
mnozí z nich doufali, že se jim tak podaří vrátit čas. 

Jak tělo stárne, nevytváří růstový hormon v  množství, které 
produkovalo v mládí během prudkého vývoje. Umělé vnášení hor-
monu jako prostředku proti stárnutí může pomoci ve  vytváření 
a udržování svalové hmoty velice snadno (způsobem, kterým se to 
dělo v mládí), ale jde o značnou chybu. 

V roce 2011 během výzkumu ekvádorské populace, kde se vysky-
tuje vzácná genetická mutace, která brání odpovědi na lidský růstový 
hormon, bylo zjištěno, že nositelé této odchylky téměř netrpí rako-
vinou nebo diabetem. Tento nález, publikovaný v  časopise Science  
Translational Medicine, připomněl dřívější výzkumy, jež ukázaly, že 
kvasinky, mouchy a hlodavci žijí déle – určité druhy i desetkrát déle, 
rostou-li pomalu. Méně růstového hormonu – nikoli více – pomáhá 
ve vyšším věku předcházet rakovině a diabetu. Proto muži, kteří se 
pyšní nepřirozeně zbujelými svaly ve svém zralém věku, vyvolanými 
injekcemi růstového hormonu, musí se smířit se zvýšeným rizikem ra-
koviny, diabetu a pravděpodobně dalších závažných poruch. Podob-
ný výzkum může vést ke vzniku látek, které by potlačovaly růstový 
hormon, aby nás chránily před mnoha nemocemi stáří způsobem, 
jakým jsou statiny používány ke snížení cholesterolu a předcházení 
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srdečním nemocem. Cílem takové prevence by nebylo prodloužení 
života, ale co možná nejdelší život bez nemocí. 

Už nejsme stejní jako dřív

Myšlenka, že se v životě budeme muset smířit se změnou, chceme-li 
učinit aktivní krok k co nejlepšímu životu, o jaký stojíme, bude vždy 
obsahovat i určitou zdravotní strategii. Musíme však v naší taktice 
předcházení nemocem přemýšlet ještě o dalších věcech, o kterých 
většinu lidí ani nenapadlo uvažovat: například o hmotnosti. Obyva-
telstvo USA se za posledních 
pár desetiletí zásadně změ-
nilo, budeme-li brát v  úva-
hu pouze změny hmotnos-
ti vyjádřené indexem tělesné 
hmotnosti (body mass index 
– BMI). Před dvaceti lety se 
v žádném ze států USA nevy-
skytovala obezita u víc než 15 
procent obyvatel; po deseti le-
tech stoupla již na 24 procent. 
Dnes ve dvanácti státech pře-
kračuje 30 procent a u 38 stá-
tů, což jsou dvě třetiny všech 
států USA, překračuje míra 
obezity 25 procent. Před dva-
ceti lety stát s nejvyšší kombi-
novanou mírou obezity a nad-
váhy (Wisconsin) vykazoval 
49 procent. Po deseti letech pouze ve dvou státech (Alabamě a Mis-
sissippi) byla kombinovaná míra přes 60 procent. Nyní je nejnižší 
míra 54,8 procenta (D. C.) a ve 44 státech přesahuje 60 procent. 

Více než 1 miliarda dospělých má 
nadváhu, přičemž 300 milionů z nich 
jsou obézní. V USA má zdravou váhu 
odpovídající výšce jen 33 procent 
dospělých. Obezita u dospělých a dětí 
obou pohlaví se během posledních 
čtyřiceti let zdvojnásobila se zvlášť 
prudkým nárůstem po roce 1980. 
Obezita a nadváha představují 
značné riziko vzniku chronických 
onemocnění včetně diabetu druhého 
typu, kardiovaskulárních chorob, 
hypertenze a mrtvice a určitých druhů 
rakoviny. Předpokládá se, že každá 
třetí osoba narozená po roce 2000 bude 
v dospělosti trpět cukrovkou 2. typu. 
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věda a umění definovat vlastní zdraví

Podíváte-li se na celosvětová data, jsou podobná údajům z USA. 
BMI roste alarmujícím způsobem. Více než dvě třetiny Japonců mají 
normální BMI, zatímco v Kanadě, Španělsku a Austrálii má normál-
ní BMI méně než polovina populace. Ve Velké Británii, na Novém 
Zélandu a v USA je zhruba jedna třetina populace normální, dvě 
třetiny překračují hodnoty BMI pro normální zdravou populaci. 

Možná se vám to nezdá, ale tato statistika ukazuje, že celý dnešní 
systém se velice odlišuje od toho, jaký tu byl před několika genera-
cemi. Proto nemoci, které máme dnes a které odrážejí vzory sys-
tému z posledních několika desetiletí, se během příští dekády budou 
vlivem neobvyklých posunů v nich zásadně proměňovat, tak jak bu-
dou odpovídat na léčení. Studie provedené před deseti dvaceti lety 
mají proto jen malý význam pro dnešek. Právě tak mohou existo-
vat místní systémy –„mikrosystémy“ –, obdobně jako existují mik-
roklimata ve velkých geografických oblastech. Míra obezity na jihu 
USA je mnohem větší než v takových státech, jako je Oregon nebo 
Montana. Studie uskutečněné na osobách žijících v Lousianě nemu-
sí nezbytně znamenat nic pro obyvatele žijící v Coloradu, v jediném 
státě, jenž odolává s méně než 20 procenty obézní populace, což se 
pochopitelně mohlo změnit během doby, po kterou čtete tento text. 
Odráží to dva zcela odlišné systémy, jaké existují v naší populaci. 

Etnické faktory mohou také hrát svou úlohu, bereme-li v úva-
hu výsledky studie. Vedle míry obezity mohou existovat mikro-
systémy z dalších důvodů, z nichž nejvýznamnější je dán genetic-
kým rizikem existujícím v dané oblasti. Komunita tvořená většinou 
aškenázských Židů bude například nést jiná zdravotní rizika než ta, 
ve které převažuji Asiaté nebo Afroameričané. Čteme-li nebo ana-
lyzujeme-li různé studie, zjišťujeme, že takové faktory bývají často 
velice podceňované. Například studie provedené na renomované 
klinice Mayo v Rochesteru (Minnesota) nemohou mít takový vý-
znam pro lidi žijící v jiných regionech, řekněme v Newarku v New 
Jersey nebo v New Orleans v Lousianě. 

Příčiny leží v demografii a genetické etnicitě. Komunita v Ro-
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