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I. Střevní nosody  
- obecné informace 

Úvod 

Kaţdý, kdo se kdy váţně zabýval homeopatickou praxí, se musel 

nutně dostat do situace, kdy ani nejpečlivěji vybraný lék nezabírá a 
pacient se nezlepšuje. Kdyţ k tomu dojde, většina homeopatŧ si 

nejspíše pomyslí, ţe se jim nepodařilo najít pro daný případ vhodný 

lék. Nicméně ne vţdy to bývá úplná pravda, a tak ve svém zájmu, i 

v zájmu pacienta, je pro kaţdého homeopata velmi ţádoucí osvojit 
si znalosti týkající se získaných vnitřních faktorŧ blokujících léčbu. 

 Jedním z hlavních vnitřních zdrojŧ nemoci (a selhání předepsa-

ného léku) bývá často střevní dysbióza. Pacient, u kterého se vyvi-
nula porucha bakteriální flóry (ať střevní či v dýchacích cestách), 

často neodpovídá na běţně předepsanou homeopatickou léčbu oče-

kávaným zpŧsobem. Toto pojednání se zabývá především často 

nenápadnými a zároveň mnohočetnými klinickými projevy střevní 
dysbiózy. Doufám, ţe se mi tím podaří zvýšit povědomí o existenci 

tohoto problému a pomoci tak praktikujícím homeopatŧm rozpoznat 

ty pacienty, kteří pro zlepšení svého zdravotního stavu potřebují 
v ranné fázi homeopatického léčení nejdříve „odblokovat“ podáním 

střevní nosody. 

Spojení homeopatické zkušenosti s lékařskou vědou 

Existují určité poznatky, které jsou schopny překlenout mezeru mezi 

diagnostickou a fenomenologickou medicínou. Jejich nejlepším 

příkladem v homeopatii jsou tzv. střevní nosody Bacha a Patersona. 

Je to skupina lékŧ, jejichţ originální materiál byl získán ze střevní 
flóry nemocných lidí. 

 Vedoucími symptomy většiny nosod z homeopatické materie 

mediky jsou spojení akutních projevŧ či chronických následkŧ in-
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fekce se symptomy mysli získanými z provingŧ a z jednotlivých 
případŧ. Údaje o střevních nosodách přesahují běţnou empirickou 

zkušenost tím, ţe zahrnují i bakteriologické vyšetření a přidávají 

klinickou zkušenost. 
 Po dlouhé období, od roku 1920 do roku 1959, bakteriolog Ed-

ward Bach a kliničtí lékaři John a Elisabeth Patersonovi, Charles 

Wheeler a Thomas Dishington zkoumali vztah mezi chronickou 
nemocí a sloţením střevní flóry. V prŧběhu své aktivní výzkumné 

praxe prozkoumali Bach a Paterson bakteriologicky více neţ 20 000 

nátěrŧ ze stolice. 

Historické souvislosti 

V dnešní době si klinici stále více uvědomují, jak dŧleţitý je vztah 

mezi střevní mikroflórou a zdravím. Studie stále častěji ukazují, ţe 

správná imunita, imunologické zdraví, je ovlivněno přítomností či 
nepřítomností normální střevní mikroflóry. Nicméně stále ještě není 

dostatečně doceněn fakt, ţe existují rŧzné dysbiotické stavy, které 

zpŧsobují sklon organizmu k určitému onemocnění a jsou schopny 
vyvolat charakteristický obraz symptomŧ.  

Klinické povědomí 

Rovněţ mezi samotnými homeopaty není příliš přijímána myšlenka, 

ţe narušená střevní mikroflóra nejenţe etiologicky přispívá k rozvoji 
chronické nemoci, ale představuje i vnitřní překáţku blokující léčbu. 

Jinými slovy, pacient, jehoţ nemoc a/nebo pouţitá farmakologická 

léčba jej predisponují ke vzniku nerovnováhy ve střevní flóře, ne-
musí zareagovat ani na homeopatický lék pečlivě vybraný podle 

symptomŧ. Lék se potom zdá neúčinný, zatímco toxicita zaţívacího 

systému a následná imunologická porucha zachytí dysbiotického 

pacienta ve stavu jakéhosi „systémového chaosu“.  

Hranice současného poznání 

Střevní flóra je neuvěřitelně komplexní systém, jehoţ fungování 

není zcela objasněno. Jen malé mnoţství bakteriálních druhŧ mŧţe 
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být kultivováno in vitro, tedy v laboratoři, a to zejména z toho dŧ-
vodu, ţe v ţivém střevě ţijí ve velmi vyhraněných ţivotních pod-

mínkách. V ţivém střevě spolu téţ ţijí bakterie ve velmi těsných 

symbiotických vztazích nenapodobitelných v laboratorním prostředí. 

Symbiotické vztahy jsou zčásti dány dostupností určitého substrátu, 
který vytváří či konkurenčně zpracovává partnerská bakterie.  

 Obecně se má za to, ţe 90% střevní flóry je tvořeno obligatorně 

anaerobními bakteriemi, které jsou převáţně laktosu fermentující, 
nesporulující organizmy a jejichţ buněčné stěny ve svých struktu-

rách neobsahují ţádné toxiny. Méně neţ 1% pak tvoří kvasinky, 

Clostridia, rŧzné druhy Proteů a ostatní bakterie z rodu Enterobak-
terů. 

 S přemnoţením některých organizmŧ, jako např. Clostridium 

difficile jsou spojeny jasné a všeobecně uznávané klinické příznaky. 

Známé střevní patogeny jsou např. i Enterobaktery, specifické kli-
nické obrazy vyvolávají i Salmonelly, Shigelly a Escherichia coli. 

 Nicméně patogenní úloha střevních mikroorganizmŧ je objas-

něna jen zčásti a existuje řada nejasných klinických symptomŧ spo-
jených s přerŧstáním slabě laktózu fermentujících organizmŧ. Ne-

vyhraněnost těchto symptomŧ, jako je nadýmání, bolesti břicha, 

špatné trávení, říhání, střídavá frekvence a kvalita stolice, jistě po-
trápí mnoho ortodoxních lékařŧ. Tyto pacienti jsou často léčeni 

symptomaticky poté, co ani fibroskopické ani histopatologické vy-

šetření neodhalilo ţádnou zjevnou příčinu obtíţí. 

 Ale homeopatičtí praktici jsou zvyklí hledat při běţném klinic-
kém vyšetření i malé rozlišující příznaky. S jistou pozorností nám 

dobrý holistický přístup u dysbiotického pacienta pomŧţe vyhnout 

se zastírajícím a nic nevypovídajícím diagnózám jako jsou „idiopa-
tické“ či „funkční střevní poruchy“. 

 Pečlivé vyšetření zaţívacích a systémových symptomŧ je pro 

homeopata nezbytné při hledání nejpravděpodobnějšího léku, včetně 

všech doporučujících změn diety, ţivotního stylu a léčby. 

Zdroje a povaha střevních nosod 

Střevní nosody Bacha a Patersona jsou z velké části odvozeny 

z laktózu nefermentujících organizmŧ, které se podařilo izolovat. Ty 
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prošly bakteriologickým zkoumáním, včetně rutinního typování 
podle jejich morfologie a fermentačního profilu. Vlastní léky jsou 

pak polyvalentní, jsou odvozeny z mikroorganizmŧ sebraných od 

mnoha pacientŧ. Potencované léky byly utříděny do skupin podle 
pŧvodních bakterií. Je-li v jejich názvu označení „co.“, tak to zna-

mená „compound“ neboli „sloţené“ čili polyvalentní preparáty. 

 
Bacillus7 

Bacillus 10 

Dysenteria co. 

Faecalis 
Gaertner 

Morgan gaertner 

Morgan pure 
Mutabile 

Proteus 

Sycotic co. 

Bakteriologické názvosloví  

Pouţívané názvosloví bakteriálních druhŧ se dnes zdá jiţ právem 

zastaralé, ale z tradice se zachovávají staré názvy, pod kterými Bach 

a Paterson připravili pŧvodní nosody. 
 Podle dochovaných záznamŧ mŧţeme s jistotou tvrdit, ţe Dy-

senteria co. je převáţně odvozena z rodu Shigella a Gaertner je 

převáţně odvozena z rodu Salmonela. A Proteus je vyroben 
z typických hojných kolonií tvořících se na Petriho miskách Edwar-

da Bacha. 

 V případě Morgan Pure a Morgan Gaether je naopak málo 

pravděpodobné, ţe se jednalo o čistou kulturu rodu Morganella. 
V současné době při pouţití moderních bakteriologických technik, 

které Bach s Patersonem neměli k dispozici, je zřejmé, ţe existuje 

řada dalších mikroorganizmŧ se stejným fermentačním profilem 
 Moderní studie rovněţ prokázaly, ţe druh Morganella morgani 

je největší bakteriologický syntetizátor histaminu. To ukazuje, ţe 

dlouho známé klinické spojení mezi Morganella pure a svědivými 
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BACILLUS NO.10  
(Paterson) 

Gardnerella, desátý laktózu nefermentující typ bakterie izolovaný 

v Patersonově laboratoři. 
 

Hypotéza Znaky Podobné 

léky 

Predisponovaný 

typ 

Aktivní, instinktivní lidé 
Sexuálně zaloţený 

Mezilidské vztahy 

Sepie 
Sykotické léky 

Medorrhinum 

(Progesteron) 

 
 

Hlavní etiologie Oportunní infekce 

Sexuálně přenosné nemoci 

Sekundární  

etiologie 

Naduţívání herbální  

a homeopatické terapie 

Vybíravý v jídle 

Významné  

poruchy 

Porucha povrchové imunity 
Přetrvávající záněty sliznic 

Sekundární  

poruchy 

Systémová „toxicita“ s únavou 

a ztrátou pohody 

Hlavní lokalizace Ústa, vagína Záněty Borax 

Vedlejší  

lokalizace 

Řiť 

Močová trubice 

Ţlučník 

 Nit. Ac. 

Hydrastis 

GI patologie Nepoznaná 
dysbióza 

Porušená 
stolice 

 

 

Vzhled: Světlovlasý; zdravě vypadající. Tmavovlasý; bledý. 

Mysl: Úzkostný; aktivní; podráţděný; depresivní. 

Hlava: Bolest hlavy v čele, v levém oku. 

Nos: Zánět.  

Ústa: Zduřené dásně. Zápach z úst. 
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Zácpa: Bacls-7. Dys. Gaert. 
Morg-g. Morg-p. Mut.

12
 Prot. Syc. 

střídající se s prŧjmem: 
(Morg-g.

7
) ... 

Zánět: Morg-g.
12

 Morg-p.
12 

Zátka; tlačí se ven, jako 

kdyby: Dys.
12

  

KŦŢE 

Angio-neurotický edém: 
Bacls-7. 
Bradavice: Bacls-10. Dys. 

Morg-g. Morg-p. Syc. 
hrbolaté: Syc. 

krvácející: Syc.
12 

mukokutánní přechody: 
Syc. 
ploché: Bacls-10. Dys. 

Morg-g. Morg-p. Syc. 
roztřepené: Morg-g. Syc. 

špičaté: Bacls-10. 

velké: Morg-g. Syc. 

Citlivost; slunce, na:  
Morg-p.

12 

Cysty, seboroické: Syc. 

Ekchymózy (viz KŦŢE, 

modřiny) 

Epiteliom: Morg-g. 

Erytém, zčervenání: Morg-p. 

Prot. Syc. 
Infekce Staphylococ-

cus/MRSA: Syc.
7 

Intertrigo, zapaření: Morg-p. 

Syc.
12 

Kalozity: Dys. Morg-p. 

Karbunkly: Coccal-co.  

Morg-p. 
Keratózní skvrny: Dys. 

Mastná: Syc. 

Modřiny snadno: Morg-p. 

Neţity: Coccal-co. Gaert. Prot. 

Morg-g. Morg-p. Staphycoc.  
Pásový opar: Morg-g. 

Píchavé teplo: Morg-p. 

Pocit;  

píchání: Prot. 

teplo: Prot. 

Praskliny (viz OBLIČEJ, 

praskliny; KONČETINY, 

praskliny; GENITÁLIE, 

praskliny): Bacls-7. Bacls-10. 
Dys. Prot. Morg-g.

12
 Morg-p. Syc. 

Sklerodermie: Syc.
12 

Svědění; 

teplo; 

začíná, v: Morg-p.
12 

postel, v:  
Morg-p.

12 

zlepš.: Morg-p.
12 

vlna, zhorš.: Morg-p.
12 

Trichofycie: Bacls-10. 
vypadá jako: Morgan-co.

7 

Vředy; varikózní: Morg-p.
12 

Vyráţka; 
akné (viz VYRÁŢKY, 

Akné) 

alergická: Morg-g.
12 

atletická noha (viz 

KONČETINY, Erupce 

atletická noha) 
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