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1. Úvod a cíle

Tato ročníková práce se zabývá vaječníkem (ovarium) jako nedílnou součástí ženských 
rozmnožovacích orgánů (organa genitalia feminina interna). 

Téma vaječníku jsem zvolila se záměrem prohloubit své žalostné znalosti vlastního 
rozmnožovacího ústrojí. Během posledního víkendového setkání na kuti jsem při společném 
zamýšlení, jak jednoduše a srozumitelně popsat orgány lidského těla tak, aby jejich tvar i 
funkce byla srozumitelná i dítěti, zjistila, že moje znalosti jsou nejn mizivé předně však 
zahanbující. Na Govindžího žádost jsem tehdy popsala nejen vaječník ale i vejcovod aniž bych 
si uvědomila, že jde o samostatnou anatomickou část ženských rozmnožovacích orgánů.  

Z výše uvedeného vyplývá i cíl této práce. Touto prací směřuji k rozšíření vlastního povědomí 
a osobních znalostí nejen dle západní medicíny ale především z pohledu ajurvédy.  

Z alopatického pohledu se budu věnovat analýze jednotlivých anatomických částí vaječníku a 
jeho patologii, v co možná nejširším uceleném rozsahu. 

Z pohledu ajurvédy se zaměřím na rozbor vaječníku z pohledu gun, mahá bhút, tridóš, dhátu, 
agni a kóšt ang. Nedílnou součástí této části mé práce bude zamyšlení nad vaječníkem z 
pohledu jeho poruch, zejména pak zánětem. 
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2. Alopatický pohled

2.1 Anatomický rozbor

Vaječník je párový orgán velikosti švestky a je ze stran zploštělý. Je to ženská pohlavní žláza, 
která produkuje ženské pohlavní hormony, tzn. zastává též významnou endokrinní funkci, dále 
produkuje ženské pohlavní buňky (vajíčka).

Následuje schématický řez ovariem:

Vajíčka jsou uložena v primárních váčcích (folikulech). U novorozených dívek jejich počet 
dosahuje přes 400 tisíc. Do puberty se jejich počet redukuje na cca 4 tisíce, z nichž dozraje 
přibližně pouze 4 sta. Růstem se primární folikuly mění na sekundární, které postupně 
dozrávají v Graafovy folikuly. Zralý Graafův folikul měří asi 1,5 cm, po dozrání praskne a 
společně s folikulární tekutinou je vyvaleno i vajíčko. Tomuto pochodu se říká ovulace, která 
probíhá v 28 denních intervalech střídavě v každém ovariu od puberty až do klimakteria.

Vaječníky jsou umístěny v dutině pánevní, kde jsou upevněny na zadní straně širokého 
děložního vazu (ligamentum latum uteri). U ženy, která nerodila (nullipara) se dotýká ovarium 
stěny pánevní v místě tzv. fossaovaria jamce. U ženy po porodu (multipara) je vaječník uložen 
v tzv. Claudiově jamce. 

Následuje schématický mediální řez pánví:
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Velikost a tvar ovaria poněkud kolísá, podle funkčního stavu a věku. Délka činí 3 - 5cm, šířka 
1,5 - 3 cm, tloušťka 1 - 1,5 cm, hmotnost je přibližně 6 - 10 g. Do těchto rozměrů ovarium 
dorůstá až v pubertě.

Povrch ovaria má šedorůžovou barvu, v mládí je hladký, v době pohlavní dospělosti je hrbolatý 
vlivem folikulů s vajíčky. Ve stáří je povrch svraštělý a celý orgán je zmenšený. 

2.2 Patologie vaječníku

 Zánět vaječníků se nazývá oophoritis, který obvykle zasahuje oba vaječníky. Vzniká většinou 
v návaznosti na zánět vejcovodů nejčastěji jako důsledek průniku infekce z pochvy nebo 
děložního hrdla přes dutinu děložní. Jestliže zánět postihne i vejcovody, pak se zánět nazývá 
adnexitis. Hranice mezi jednotlivými stupni a druhy zánětu nejsou ostré, jelikož zánět obvykle 
zachvacuje více orgánů uložených v malé pánvi, označuje se jako pánevní zánětlivá nemoc. 
Podle průběhu rozlišujeme zánět:

1.  akutní – probíhá rychle, má výrazné příznaky

2.  subakutní – zpomalený s mírným ústupem obtíží po prudkém začátku

3.  chronický – dlouhodobý, bez větších subjektivních obtíží

4.  recidivující – opětně vzplane po klidovém období

Nádory rozlišujeme:
1.  Zhoubné (malignní) nádory, k nimž řadíme:

a. Nádory epitelové - tvoří 1/3 ovariálních nádorů, zpravidla v průměru dosahůjí 
několika centimetrů, bývají však i daleko větší, jejich váha může dosahova i více 
kilogramů
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b. Nádory mezodermu gonád - vzácný druh nádorů, který často produkuje hormony 
(estrogeny, gestageny, androgeny) s feminizujícíímí či maskulinizujícími účinky

c. Germinální nádory - velmi vzácné nádory s dobrou prognózou, mezi nádory 
tohoto typu patří nádory embryonální jež mohou obsahovat jakoukoli zralou tkáň 
např. zub, štítnou žlázu, chrupavku či vlasy

d. Nádory smíšené

e. Ostatní nádory - velmi častý typ nádoru, jedná se o metastázy z okolí např. ze 
zažívacího traktu, ovaria jsou zvětšená "bramborovitá"

2. Nezhoubné (benigní)

3. Nepravé nádory neboli cysty jež bývají velmi časté ať již soliterně či jako vícečetné. 
Rozeznáváme následující cysty: 

a. Cysty folikulární - dosahuje v průměru 3 cm, je vyplněna tekutinou, může vyvolat 
krvácení, 

b. Cysty žlutého tělíska - vyvolává krvácení, 

c. Cysty endometroidní - bývá čokoládově zbarvena, děložní sliznice se nachází 
mimo dutinu děložní, např. ve svalovině dělohy, ve vaječníku, v břišní dutině 
apod., reagují na menstruační cyklus

d. Cysty luteinní, a

e. Polycystická ovaria. 
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3. Pohled ajurvédy

3.1 Guny

3.1.1 Teorie

Dle ajurvédy guṇa představuje jednu z dvaceti základních vlastností, které může projevit 
každá látka či stvoření. Čaraka uspořádal všech dvacet gun do deseti protikladných párů: 

• guru/laghu, 

• mand/tikšna, 

• šít/úšna

• snigdh/rukša,

• slakšana/kchár,

• sandra/drav,

• mredu/kathín,

• sthir/čal,

• šukšam/stihul,

• avila/višidha. 

 Celý vesmír lze chápat jako vzájemné působení těchto protikladných sil. 

Dle ajurvédské medicíny slouží guny jako nástroj pro posouzení nemoci a následné léčby 
(farmakologie a terapie). Schopnost ajurvédaře využívat guny jako nástroj léčby nutně 
předchází dlouhé pozorování účinků (potravin) a reakcí organismu (stav stolice a moči po 
strávení potravy) sám na sobě. 

Dokonalé pochopení gun umožňuje udržet dokonalou rovnováhu v těle. 

Triguny

Koncept trigun pochází z filozofie Sámkja. Tyto tři guny se nazývají: satva (dobrý, vnímavý, 
konstruktivní, inteligentní, harmonický), radžas (energický, emotivní, vášnivý, aktivní, 
turbuletní) a tamas (nečinný, temný, tupý, destruktivní, chaotický). Tři guṇy vždy byly, jsou a 
budou přítomny ve všech věcech a bytostech na světě. Vzájemný poměr gun určuje charakter 
(druh, kvalitu, princip, tendenci) něčeho či někoho a vytyčuje průběh života. Z hlediska 
lidského chování znamená triguna osobnost, vrozenou povahu a psychologické atributy 
jedince. 

Při terapii satvické rostliny přinášejí jemné síly podporující vývoj mysli. Jsou tedy vhodné pro 
tělesný a duchovní vývoj člověka. Radžasické rostliny se používají k harmonizaci tamas guny a 
vysoký radžas vyrovnávají rostliny s kvalitou tamas. 

3.1.2 Praxe - vaječník z pohledu gun

V následující tabulce jsou uspořádány párové guny, z niž je zvýrazněna guna reprezentující 
dominantní vlastnost zdravého vaječníku. V posledním sloupci tabulky uvádím důvod, proč 
byla označena tato guna jako guna dominující.      

Guna Párová guna Zdůvodnění
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Guru

strnulý

Laghu

čilý 

Vaječník je v 
produktivním věku 
aktivní - zajišťuje 
dozrávání vajíček

Mand

pomalý

Tikšana

mající rychlý vliv na tělo

Aktivita vaječníku má 
vliv na tělo - pre-
menstruační syndrom, 
menstruační bolesti, 
akné apod. 

Šíta

chladný

Úšna

teplý

Vajíčka jsou svou 
podstatou horká, plná 
energie, na rozdíl od 
chladných a vodnatých 
spermií

Snighda

vlhký

Rukša

suchý

Při menstruaci se vajíčko 
vyplavuje z těla pomocí 
menstruační krve

Šlakšana

Zvětšuje lásku a potřebu 
opatrovat

Khár

hrubý

Vajíčko v sobě nese 
esenci nového života

Drav

tekutý 

stěhující se

Sandra

tuhý

Vaječníky se v průběhu 
těhotenství posunou z  
fossaovaria jamky do 
Claudiovy jamky

Mradu

uvolňující

Kathin

zvětšující tvrdost

Během ovulace je 
vajíčko uvolněno z 
folikuli a vypuzeno z 
vaječníku

Sthira

nebybný

Čala

bez odpočinku

V produktivním věku ve 
vaječníku nepřetržitě 
dozrávají vajíčka

Višada

jasný

Avila

nepřesný

Činnost vaječníku je 
pevně spjata s plynutím 
času

Šukšama

lehce pronikne

Sthula

tvořící překážky

Během ovulace musí 
vaječník vypudit vajíčko 
do vejcovodu

3.2 Mahábhút

3.2.1 Teorie

Kombinací trigun vzniká panč mahábhút, což je skupina pěti základních prvků, které jsou 
základem všech vesmírných stvoření, tedy i člověka. Jedná se o následující prvky: 

• prithvi (země), 
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• jal neboli spas (voda), 

• agni (oheň),

• vaju (vzduch), 

• akáš (éter).

Následuje schématické znázornění panč mahábhút a tridóš: 

 

Čaraka nepřijal akáš jako základní prvek pro jeho nehmatatelnost. Dle Čaraky mají prvky 
různé vlastnosti, které jsou odpovědné za různorodé životní zkušenosti. 

Na základě kombinace panč mahábhút člověka lze popsat jeho psychiku, stav mysli případně kvalitu 
emocí. 

3.2.2 Praxe - vaječník z pohledu mahábhút

Přestože z pohledu histologie je vaječník tvořen pouze dvěma částmi, z pohledu ajurvédy v sobě 
vaječník, podle mého názoru, nese všech pět mahábhút: 

• prithvi (země) představuje dřeň vaječníku, 

• jal (voda) představuje kůra vaječníku, 

• agni (oheň) představuje folikul,

• vaju (vzduch) představuje oogeneze tedy impuls k zrání vajíčka, 

• akáš (éter) představuje prostor uvnitř vaječníku.

Rovněž vajíčko obsahuje všech pět prvků neboť v sobě obsahuje esenci celého člověka. 

3.3 Tridóš

3.3.1 Teorie

Kombinací panč mahábhút vzniká tridóš. Dóši chápe ajurvéda jako tři tělesné živly, které řídí 
všechny biologické a psychofyziologické principy těla (včetně zálib), také ovládají mysl a 
vědomí. Jejich vzájemný poměr určuje tělesnou konstituci. Tři základní principy se nazývají:

• váta (vítr) je princip nezbytný k mobilizaci všech fyzických procesů. Pokud tedy dojde k 
poruše vát, jsou automaticky narušeny i zbývající dóši. 

• pita (teplo) je princip nezbytný k tvorbě žluči pro trávení a metabolismus, což řídí 
vylučování mezi žaludkem a střevy, proudění v játrech a slezině, srdci, očích a kůži.  

• kafa (vlhko) je princip nosiče živin jako tělní tekutiny, která se vztahuje k hlenu a 
mazání.
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Následuje schématické znázornění tridóš jako důsledek kombinací panč mahábhút:

 

Jsou-li tridóš v rovnováze, podporují normální fungování těla. Jejich nerovnováha může vyvolat 
onemocnění. Harmonii tridóš je možno obnovit používáním substance s opačnými vlastnostmi 
k dominantní dóše. 

3.3.2 Praxe - vaječník z pohledu tridóš

V tabulce níže uvádím pro každou z dominantních gun vaječníku i její tridóš. 

Dominující guna Tridóš dominantní guny

Laghu

čilý

vát

Tikšana

mající rychlý vliv na tělo

vát

Úšna

teplý

pit

Snighda

vlhký

pit

Šlakšana

Zvětšuje lásku a potřebu 
opatrovat

pit

Drav

tekutý 

stěhující se

pit

Mradu

uvolňující

pit

Čala vát, pit
STRANA 9



bez odpočinku

Višada

jasný

vát, pit

Šukšama

lehce pronikne

vát, pit

Z tabulky vyplývá, že vaječník je svých charakterem pit-vát dóš, kde pit kvalita pouze lehce 
převažuje nad kvalitou vát. 

Přestože v tabulce není zastoupena kaf dóša, neznamená to, že ve vaječníku tato dóša chybí. 
Ve všem existujícím jsou v určitém poměru zastoupeny všechny tři dóši. S jistou mírou 
nadsázky se odvažuji tvrdit, že kůra vaječníku může reprezentovat kaf dóš. Vnitřní 
prostor vaječníku představuje vát a pit se projevuje v procesu dozrávání vajíček. 

3.4 Dhátu

3.4.1 Teorie

Rozlišujeme sedm dhátu (tkání), které podporují základní strukturu a fungování lidského těla: 
• rasa (plazma) se pojí s kaf, 

• rakta (krev) se pojí s pit, 

• mamsa (svaly) se pojí s kaf, 

• medha (tuky) se pojí s kaf, 

• asthi (kosti) se pojí s vát, 

• madža (dřeň) se pojí s kaf a

• šukra (smeno a rozmnožovací tkáně) se pojí s kaf.

Dhátu mohou fungovat správně pokud dostávají speciální výživu v určitém míře. Chybí-li tato 
speciální výživa, dhátu onemocní. Z typu onemocnění lze rozpoznat nejen žádoucí výživu pro 
obnovení harmonie, ale i typ potravy, kterou požíval pacient a která nemoc přivodila. 

Při léčení tkání se vychází ze znalosti tridóš, která představuje základ ajurvédy. 

3.4.2 Praxe - vaječník z pohledu dhátu

Na rozdíl od západní medicíny, která tvrdí, že se vaječník skládá ze dvou stavebně odlišných částí - 
z kůry a dřeně, ajurvéda z pohledu dhátu přiřazujeme vaječníku jedinou tkáň - šukradhátu, která se  
pojí s kaf, čímž se potvrzuje moje výše uvedená hypotéza o zastoupení kaf dóši ve vaječníku. 

3.5 Agni

3.5.1 Teorie

Původní význam agni, který později nahradil termín prána, byl v ajurvédě definován 
následovně: 

• původce příčiny, 

• energie na jejímž základě vše funguje a

• konatel jenž je nevysvětlitelný. 
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Stejně jako tělo i agni podléhá principu času, má tedy svůj počátek a konec. Agni v těle 
rozdmýchává mysl. Agni ovlivňuje tridóš a následně i panč mahábhút, který vzniká kombinací 
tridóš. Jak již bylo uvedeno výše, rozladěný tridóš  lze harmonizovat působením párových gun. 
Vyladěním dóš se automaticky harmonizují i dhátu. Jinými slovy pro pochopení problému je 
třeba pozorovat primárně guny. 

V současnosti rozumíme termínem agni výhradně proces látkové výměny a trávení neboli 
vstřebávání. Rozlišujeme tři základní skupiny agni: 

• džatharagni (břišní oheň) - sídlí v břiše a střevech, rozmělňuje potravu v žaludku

• bhútagni (oheň základních prvků) - sídlí v játrech, rozděluje potravu na jednotlivé prvky 
(mahábhút), což je nezbytné pro správnou výživu tkání

• dhátuagni (oheň tkání) - tvořen bhútagni, dodává energii tkáním. Rozlišuje sedm typů 
dhátuagni:

o rasdhátuagni - vytváří tělešnou šťávu, přebytek odchází různými otvory těla ve 
formě hlenu, 

o raktadhátuagni - předává do krve hemoglobin, přebytek odchází stolicí ve formě 
žluče, 

o mansadhátuagni - vyživuje svaly, přebytek odchází očima, ústy a ušima, 

o médhodhátuagni - vyživuje tukové tkáně, přebytek odchází ve formě potu, 

o asthidhátuagni - vyživuje kosti, přebytek odchází formou vlasů a chlupů, 

o madžadhátuagni - vyživuje kostní dřeň, přebytek odchází formou ospalků, 

o šukradhátuagni - vyživuje reprodukční orgány, přebytek odchází formou vousů u 
mužů a menstruace u žen. 

Projevem agni je hlad. Pokud nenasloucháme pocitu hladu (nasycení) porušíme harmonické 
fungování agni. Nevyvážené agni vede k vylučování nestrávené potravy a vytváří amu. Ama 
je kal, který zanáší zanáší tkáně i buňky tak, že přestávají správně fungovat. Rozeznáváme tři 
druhy nevyváženého agni: 

• slabé agni - typické pro vát konstituci, vede ke snížení energie člověka, 

• příliš horké agni - typické pro pit konstituci, vede ke zvýšení intenzity člověka,  

• pomalé a vlhké agni - typické pro kaf konstituci, vede k depresi a zpomaluje člověka. 

Agni vyrovnává: 
• požívání 2 - 3 jídel denně, 

• stravování se ve správném čase, 

• popíjení teplé vody mezi jídly,

• stavení oběda jako hlavního jídla dne, 

• jedení pouze při pocitu hladu, 

• vyhýbání se jedení během noci. 

3.5.2 Praxe - vaječník z pohledu agni

Jsem přesvědčena, že agni je příčinou: 
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• vzniku vaječníku, 

• přerodu dívky v ženu, 

• zrání vajíčka, 

• ovulace, 

• vypuzení zralého vajíčka z vaječníku, 

• menstruace, 

• touhy po reprodukci, 

• posunu vaječníků z fossaovaria jamky do Claudiovy jamky během těhotenství a

• přechodu. 

3.6 Kóšt ang

3.6.1 Teorie

Stejně jako každý z pěti prvků (země, voda, oheň, vzduch, éter) se kóši postupně zjemňují. 
Rozeznáváme následujících pět kóš: 

• anamaja kóša - nejhrubší plášť se sídlem v elementu země, představuje ji hrubá hmota, 

• pranamaja kóša - představuje ji energie udržující funkčnost, 

• manomaja kóša - představuje ji projevující se tvor, 

• vidžňánamaja kóša - představuje ji přemýšlející tvor, 

• ánandamaja kóša - nejjemnější obal se sídlem v éter prvku, představuje ji duchovní 
podstata člověka, která zrcadlí veškeré zkušenosti. 

Grafické znázornění kóš: 

Kombinací všech kóš vzniká život. 
Sebereflexe je opět základem pro pochopení toho, čemu kóši slouží. 

3.6.2 Praxe - vaječník z pohledu kóšt ang

Z hlediska pěti kóš vaječník definuji následovně: 
• anamaja kóša - představuje orgán sám o sobě, 

• pranamaja kóša - představuje energii, která řídí proces dozrávání vajíček, 

• manomaja kóša - představuje periodičnost procesů vaječníku, 
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• vidžňánamaja kóša - představuje povědomí svého úkolu, tj. nechat uzrát a vypudit zralé 
vajíčko do vejcovodu, 

• ánandamaja kóša - představuje správné fungování vaječníku, které přináší blaženost a 
uspokojení.

Z hlediska kóšt ang vaječník definuji následovně: 

3.7 Patologie vaječníku

3.7.1 Zánět vaječníku

V této kapitole se budu věnovat střednímu typu zánětu s následujícími projevy: výraznější bolesti v 
podbřišku, teploty přes 38 °C., třesavka, nevolnost, zvracení, nadýmání a zácpa. 

Guny

V následující tabulce posuzuji párové guny vaječníku v zánětu. Dominantní guna je 
zvýrazněna. V posledním sloupci tabulky uvádím důvod, proč byla označena tato guna jako 
guna dominující.      

Guna Párová guna Zdůvodnění

Guru

strnulý

Laghu

čilý 

Zánět vaječníku v 
ideálním případě ustoupí

Mand

pomalý

Tikšana

mající rychlý vliv na tělo

Zánět ve vaječníku má 
vliv na tělo - teplota, 
nevolnost, zácpa atd. 

Šíta

chladný

Úšna

teplý

Teplota vaječníku v 
zánětu je vyšší než 
teplota zdravého 
vaječníku

Snighda

vlhký

Rukša

suchý

Střední stupeň zánětu 
obvykle doprovází 
hnisání

Šlakšana Khár Stěny vaječníku jsou 
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hebký hrubý napjaté a hladké

Drav

tekutý 

stěhující se

Sandra

vizkózní

Vejcovody, vaječníky, 
děloha a střeva se 
slepují k sobě 

Mradu

uvolňující

Kathin

zvětšující tvrdost

Vaječníky jsou 
zvětšené a hmatné v 
podbříšku

Sthira

nebybný

Čala

pohyblivý

Riziko nakažení 
sexuálních partnerů

Višada

jasný

Avila

nepřesný

Srůsty na vaječníku 
mohou během ovulace 
způsobovat bolesti v 
podbřišku - spojitost s 
plynutí času

Šukšama

lehce pronikne

Sthula

tvořící překážky

Vlivem zánětu může 
docházet ke srůstům na 
vaječníku

Tridóš
V tabulce níže uvádím pro každou z dominantních gun vaječníku v zánětu i její tridóš. 

Dominující guna Tridóš dominantní guny

Laghu

čilý

vát

Tikšana

mající rychlý vliv na tělo

vát

Úšna

teplý

pit

Snighda

vlhký

pit

Šlakšana

hebký

pit

Sandra
viskózní

kaf

Kathin
zvětšující tvrdost

vát, kaf

Čala vát, pit

STRANA 14



pohyblivý

Višada

jasný

vát, pit

Sthula
tvořící překážky

kaf

Z tabulky vyplývá, že vaječník se zánětem je svých charakterem vát-pit dóš. Na rozdíl od 
zdravého vaječníku, který neprojevoval kaf, je při zánětu zastoupen poměrně významně 
i kaf. 

Dhátu
Vaječník je svojí podstatou rozmnožovací tkáň - šukradhátu. Vlivem zánětu však často dochází k 
neplodnosti. Změní se tedy šukradátu na mamsadhátu (svaly, maso)? 

Agni
Vlivem zánětu nezdravě narůstá, podle mého názoru, síla agni vaječníku. Což v konečném důsledku 
vede k "uvaření" folikul tedy neplodnosti. 

3.7.2 Cysta endometriozního typu

V této kapitole se cystě  endometroizního typu. 

Guny

V následující tabulce posuzuji párové guny vaječníku s endometriózní cystou. Dominantní 
guna je zvýrazněna. V posledním sloupci tabulky uvádím důvod, proč byla označena tato guna 
jako guna dominující.      

Guna Párová guna Zdůvodnění

Guru

strnulý

Laghu

čilý 

Endometrióza reaguje na 
cyklus

Mand

pomalý

Tikšana

mající rychlý vliv na tělo

Endometrióza má vliv na 
tělo - nevolnost, silné 
bolesti v podbřišku atd. 

Šíta

chladný

Úšna

teplý

Endometrióza je 
zánětlivý proces

Snighda

vlhký

Rukša

suchý

Endometrióza obsahuje 
zahnědlou tekutinu

Šlakšana

hebký

Khár

hrubý

Povrch endometriózy je 
hebký a hladký

Drav

tekutý 

Sandra

vizkózní

Endometrióza obsahuje 
zahnědlou tekutinu

Mradu

uvolňující

Kathin

zvětšující tvrdost

Vaječníky jsou 
zvětšené a hmatné v 
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podbříšku

Sthira

nebybný

Čala

pohyblivý

Endometrióza může 
růst

Višada

jasný

Avila

nepřesný

Endometrióza se 
aktivizuje během 
ovulace

Šukšama

lehce pronikne

Sthula

tvořící překážky

Vlivem endometriózy 
může docházet ke 
srůstům na vaječníku

Tridóš
V tabulce níže uvádím pro každou z dominantních gun vaječníku v zánětu i její tridóš. 

Dominující guna Tridóš dominantní guny

Laghu

čilý

vát

Tikšana

mající rychlý vliv na tělo

vát

Úšna

teplý

pit

Snighda

vlhký

pit

Šlakšana

hebký

pit

Drav

tekutý

vát, pit

Kathin
zvětšující tvrdost

vát, kaf

Čala

pohyblivý

vát, pit

Višada

jasný

vát, pit

Sthula
tvořící překážky

kaf
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Z tabulky vyplývá, že vaječník se zánětem je svých charakterem vát-pit dóš. Na rozdíl od 
zdravého vaječníku, který neprojevoval kaf, je při endometrióze zastoupen i kaf. 

Dhátu
Vaječník je svojí podstatou rozmnožovací tkáň - šukradhátu. Vlivem endometriózy však často dochází ke 
srůstům jejichž následkem dochází k neplodnosti, podobně jako při zánětu vaječníků. Nezbývá než 
zopakovat otázku: Změní se šukradátu na mamsadhátu (svaly, maso)? 

Agni
Vlivem endometriózy jinými slovy zánětu nezdravě narůstá, podle mého názoru, síla agni vaječníku. 
Což v konečném důsledku vede k "uvaření" folikul tedy neplodnosti. 
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4. Závěr 

V této práci jsem rozebrala vaječník z pohledu západní medicíny a především pak z pohledu 
ajurvédy zejména jsem vaječník zkoumala z hlediska gun, mahábhút, tridóš, dhátu, agni a 
kóšt ang. Detailněji bych mohla rozebrat jednotlivá onemocnění vaječníku, ale to by mohlo být 
předmětem samostatné rozsáhlejší práce plně se věnující pouze problematice ajurvédské 
patologie vaječníku.

Na základě této práce bych Govidnžímu ráda položila několik otázek, které by mi pomohly 
lépe pochopit části ajurvédy jimiž jsem se v této práci zaobírala:

1. Jaké potraviny případně složky potravy vyživují jednotlivé dhátu? 

2. Vlivem zánětu případně endometriózy často dochází k neplodnosti. Změní se tedy šukradátu na 
mamsadhátu (svaly, maso)? 

3. Je možné si ověřit diagnostiku gun ať již zdravého či nemocného orgánu? 

Dále bych ráda uvedla, že jsem během sepisování svých poznatků a zjištění týkajících se 
vaječníku, zjistila, že bych podobnou analýzu měla provést pro všechny orgány lidského těla, 
abych pokročila na cestě pochopení. Závěrem mi tedy dovolte, citovat všeobecně známou 
Sokratovu větu: "Vím, že nic nevím." 
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