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Rakta dhátu a funkce

• Druhá tkáň v pořadí, z rasa dhátu
• Jsou to červené krvinky nebo všechny krevní buňky nebo krev?
• Rasa dhátu je základem všech tkání, rakta je základem života

• Funkce Džívana vitalita, životní síla

Prananuvartana přenos prány

• Rakta dhátu je přímo spojena s pitta dóšou



Shonita, Rudhita, Lohita, kvality

Rakta dhátu vzniká z rasa dhátu za pomoci randžaka pitty v 
játrech a ve slezině. [Cha. Sa. Chikitsa Sthana 15/28] 

Tvorba v embryonálním vývoji žloutkový vak, pak slezina a játra,
po narození červená kostní dřeň.

Obsahuje všechny prvky ale dominantní je oheň agni.
Specifický (masitý, kovový) pach vistrata, tekutá drava, červené
barvy raga, náchylná k oběhu laghuta, pulz spandanam.   

[Su.Sa. Sutra Sthana 14/9]

https://www.carakasamhitaonline.com/index.php?title=Chikitsa_Sthana


Erytrocyty

• Funkce je transport dýchacích plynů
• Délka přežívaní 120 dní
• Obsahují hemoglobin 
• Na povrchu antigeny, které určují krevní skupiny
• Odbourávání zejména ve slezině

Tvorba Ery je regulovaná požadavky tkání na kyslík 
– erytropoetin

Tvorba hemoglobinu ovlivněná přísunem k. listové, B12, Fe



Erytrocyty, chudokrevnost

Anemie 

• z nedostatku tvorby 

• z předčasného rozpadu



Vedlejší produkty 

Upa dhátu: Kandara - šlachy

Sirá - cévy

Dhátu mala:  Póšaka pitta

Žluč



Rakta sara lakšana

• Atraktivní vzhled, teplá jemná kůže, růžové tváře, nehty, genitálie, 
ruce i chodidla.

• Je citlivý, rychle reaguje, kritický, sklony k perfekcionizmu, nesnáší horko,
dlouhověkost.

• Spojení s pitta prakrti přináší štěstí, moudrost, vysokou inteligenci.



Rakta-vrddhi

• Červené ruce, nohy a oči

• Plnost cév, vysoký krevní tlak

• Zvětšená játra nebo slezina

• Zvýšená krvácivost



Rakta-kšaja

• Anémie, dýchavičnost

• Bledá suchá praskající kůže, bledé suché sliznice

• Touha po ostrém a kyselém jídle, železe

• Ztráta lesku a nadšení



Rakta-dušti

• Kožní problémy: ekzém, dermatitida, lupénka,…

• Časté záněty: záněty v dutině ústní, abscesy, 

• Špatné jaterní funkce: žloutenka, mononukleóza,…

• Nepřirozené zbarvení kůže

• Nadměrné menstruační krvácení a všeobecně zvýšená krvácivost

• Nadměrná únava, slabost, spavost, nechutenství



Rakta-dušti



Příčiny

• Kořeněné, ostré, kyselé, smažené jídlo

• Tabák, alkohol a jiné drogy

• Nadměrné slunění/záření, horko, léto

• Hněv, nenávist, agrese

Vliv chutí na rakta dhátu
Kyselá kazí/poškozuje krev
Slaná zvyšuje objem krve
Ostrá antikoagulans
Hořká zahušťuje krev/odstraňuje vodu
Svíravá zmírňuje rasa dušti



Léčba

• Omezit příčiny

• Virečana

• Rakta mokšana

• Pančakarma



Máte nějaké otázky?

?
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