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Editoriál
Na celom svete denne vychádza množstvo časopisov. Sústreďujú sa na módu,
životný štýl, prírodu, dejiny, politiku či ekonomiku.
Vo viacerých z nich sa stretávame s čiastočnými informáciami z rôznych
oblastí zdravotníctva. Čitateľ sa útržkovite dozvedá o niektorých ochoreniach,
o ich príčinách, prípadne o možnostiach liečby. Informácie nebývajú ucelené
a niekedy nie sú objektívne. Kožné choroby patria medzi ochorenia, ktoré
výrazne znižujú kvalitu života svojho nositeľa. Kožnú chorobu vidieť. Ľudia sa
na chorého zvedavo dívajú. Mnohí sa aj boja, aby niečo nechytili. Niektorým je
nepríjemné dostať sa do styku s človekom s kožnou chorobou.
Napriek tejto mienke väčšina kožných ochorení nie je infekčná a nedajú sa
chytiť bežným kontaktom. Oveľa nebezpečnejšie sú napr. skryté alebo zjavné
infekcie v dýchacích cestách.
Prečítajte si toto nové číslo časopisu, ktoré vám pomôže pravdivými

ZMIERŇUJE
J

a objektívnymi informáciami a novými poznatkami získať prehľad o rôznych
kožných ochoreniach a pacientom možno uľahčí zvládnutie ich choroby.
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autoimunitné ochorenia

Úspech biologickej
liečby hidradenitídy
spočíva
v protizápalovom
účinku

Ako by ste našim čitateľom opísali
ochorenie zvané hidradenitis suppurativa,
alebo zjednodušene hidradenitída?
Hidradenitída je chronické, recidivujúce
zápalové, imunitne podmienené
ochorenie kože, ktoré sa zvyčajne
manifestuje po puberte. Diagnóza je
určená na základe klinicky typických,
často bolestivých lézií (uzlov, abscesov,
sínusových traktov) v oblasti výskytu
apokrinných, veľkých potných žliaz
(v axilách, ingvínach, submamárne,
perigenitálne, perianálne).
Podľa európskych štúdií sa výskyt
hidradenitídy pohybuje medzi 1 – 4 %
populácie. Výskyt ochorenia v populácii
je síce pomerne vysoký, ale väčšina
pacientov – takmer 68 % – má mierne
štádium hidradenitídy, preto sa títo
pacienti liečia väčšinou sami alebo ich
liečia rôzni lekári pre lokálny zápal.
Rozsah prejavov u nich obvykle nie je
výrazný, postihnutá je napríklad len
jedna lokalizácia a vzplanutia nie sú
časté. U stredne závažnej až závažnej
hidradenitídy by mali pravidelne
navštevovať lekárov.

Aké sú symptómy tohto ochorenia?

Z

riedkavé chronické
ochorenie, pre ktoré
sú typické bolestivé

podkožné hrčky najčastejšie
sa vyskytujúce v oblasti
slabín či podpazušia –
takto by sa v skratke
dala charakterizovať
hidradenitída.
Text: Jana Krajčovičová

Na to, aké sú jej príčiny, ako sa
diagnostikuje a lieči, ale aj ako vplýva
na psychiku pacientov, sme sa spýtali
MUDr. Bc. Tomáša Uhrina, PhD.,
z Dermatovenerologického oddelenia
Fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Prešove.
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Symptómy tohto ochorenia môžu
byť v úvode veľmi nenápadné; môže
ísť o tvorbu izolovaných zápalových
uzlíčkov – nodulov, obvykle len
v jednej regionálnej oblasti, či už
v slabinách alebo v podpazuší.
Dochádza k upchávaniu a praskaniu
vlasových folikulov, do ktorých ústia
potné žľazy. Následkom sú bolestivé
zápalové vačky až s tvorbou fistúl
a produkciou zapáchajúceho sekrétu,
ktoré sa hoja hnedastými atrofickými
jazvovitými léziami. Postupne aj
napriek lokálnej a celkovej liečbe
u príslušných špecialistov – všeobecný
lekár, dermatovenerológ, chirurg,
dokonca imunoalergiológ, môže nastať
u niektorých pacientov v priebehu
mesiacov až rokov progresia lokálneho
nálezu do rozsiahlych splývavých
abscedujúcich ložísk. Diagnostické
problémy spôsobuje najmä to, že
hidradenitída nie je pre mnohých lekárov
známe ochorenie.

Ktoré miesta na tele sú najčastejšie
postihnuté?
Najčastejšie sú postihnuté miesta
s výskytom apokrinných, veľkých
potných žliaz (v axilách, ingvínach,
submamárne, perigenitálne, perianálne),
môže byť postihnutá len jedna oblasť,

„Diagnostické
problémy spôsobuje
najmä to, že
hidradenitída nie je
pre mnohých lekárov
známe ochorenie.“
ale u ťažkých foriem aj všetky súčasne.
Treba spozornieť, ak sú uvedené ložiská
aj v iných oblastiach tela. Niekedy je
totiž hidradenitída asociovaná aj ďalšími
autoimunitnými ochoreniami alebo
prejavy iného ochorenia môžu vyzerať
ako prejavy hidradenitídy. Preto je
u niektorých pacientov potrebné vylúčiť
najmä choroby tráviaceho traktu, ktoré
môžu mať podobné klinické prejavy, ale
vtedy majú pacienti obvykle aj tráviace
ťažkosti.

Poznáme príčiny a rizikové faktory
vzniku hidradenitídy? Kedy je podľa
vás vhodný čas vyhľadať odborníka –
dermatológa?
Jednoznačná príčina vzniku hidradenitídy
nie je objasnená ani napriek intenzívne
prebiehajúcemu výskumu v danej oblasti,
pretože ide o multifaktoriálne systémové
zápalové ochorenie, pri ktorom sa
uplatňuje dedičnosť (asi u tretiny
pacientov) a imunitná dysregulácia.
Môže sa objaviť v každom veku, ale
najčastejšie u dospelých vo veku 20
až 25 rokov. Miera výskytu klesá po
dosiahnutí 50 až 55 rokov. Častejší je
výskyt u žien – dva až päťkrát vyšší ako
u mužov. Asi tretina pacientov má výskyt
v rodinnej anamnéze. Možná je súvislosť
hidradenitídy s fajčením a obezitou,
no napriek silnej korelácii s nimi
neboli identifikované žiadne špecifické
mechanizmy.

„Pre pacienta je vždy
lepšie liečiť ľahšie
formy hidradenitídy,
ako keď nastane rozvoj
ochorenia do ťažších
foriem.“

Dermatológa je vždy potrebné vyhľadať
čo najskôr, ak má pacient recidívy
zápalových prejavov. Dermatológ určí
správnu diagnózu a navrhne adekvátnu
terapiu v súvislosti so štádiom ochorenia.
Pre pacienta je vždy lepšie liečiť ľahšie
formy hidradenitídy, ako keď nastane
rozvoj ochorenia do ťažších foriem.
Ak má pacient súčasne aj iné ťažkosti,
dermatológ odošle pacienta k príslušným
odborníkom.

Na základe čoho lekár stanovuje
diagnózu? Zvykne byť diagnostika
hidradenitídy jednoznačná, alebo ste sa
stretli už aj s nejasnými prípadmi?
Pre hidradenitídu neexistujú žiadne
špecifické diagnostické testy, ale má
tri hlavné črty, a to: typické lézie
a miesta, opakujúci sa výskyt a chronický
charakter. Sekundárnymi diagnostickými
kritériami sú osobná a rodinná anamnéza,
mikrobiologické kritériá – opakovane
negatívny výter z lézií alebo prítomnosť
prirodzenej kožnej mikroflóry.
Každý pacient je jedinečný a je potrebný
individuálny prístup. Niektorých
pacientov odosielajú od spádových
dermatovenerológov s jednoznačne
stanovenou diagnózou po vyčerpaní
štandardnej konvenčnej liečby s cieľom
nastavenia na biologickú liečbu
adalimumabom, ktorá je aktuálne ako
jediná indikovaná u pacientov so stredne
závažnou až závažnou hidradenitídou
pri nezlepšení ochorenia po lokálnej
terapii a odporúčanej liečbe systémovými
antibiotikami, kontraindikácii alebo
intolerancii. Títo pacienti obvykle už
o svojom ochorení vedia veľmi veľa
z dostupných článkov z časopisov
a internetu.
Niektorí pacienti majú neurčité prejavy,
keď nie je diagnóza hidradenitídy
jednoznačná. U týchto ľudí je
nevyhnutná komplexná diagnostika
s doplnením rôznych vyšetrení, vrátane
histopatologického odberu vzorky z kože,
na základe ktorej určíme definitívny
diagnostický záver.

Ako sa toto ochorenie v súčasnosti
najčastejšie lieči? Prípadne registrujete
nejaké nové liečebné postupy, smery?
Začiatok terapie u miernej hidradenitídy
zahrňuje konzervatívnu topickú liečbu
klindamycínom. V prípade nedostatočnej
klinickej odozvy je potrebné podávať
celkovo antibiotiká (doxycyklín alebo
klindamycín perorálne) po dobu troch
mesiacov. Pri nezlepšení stredne
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SVOJU PRÁCU ROBÍME SRDCOM
A VŽDY MYSLÍME NA NAŠICH
PACIENTOV.
Spojili sme zázemie silnej farmaceutickej spoločnosti so špičkovými
biotechnologickými poznatkami, aby sme pomohli pacientom
zvládnuť výzvy, ktoré denne podstupujú.
Zameriavame sa na vývoj nových liekov, ktoré zlepšujú pacientom kvalitu
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„S biologickou liečbou je možné dosiahnuť
u väčšiny pacientov dlhodobú stabilizáciu
ochorenia.“

života a majú významné klinické účinky. Náš výskum je zameraný
na oblasť neurológie, imunológie, onkológie, ochorenia obličiek, liečbu
hepatitídy C, zdravie žien a starostlivosť o predčasne narodené deti.

www.abbvie.sk
terapie jednoznačne dosahujú biologickou
liečbou adalimumabom a chirurgickým
ošetrením.

Čo môže liečbu skomplikovať
a, naopak, napomôcť jej? Aké rady
dávate svojim pacientom, aby sa lepšie
popasovali s touto nepríjemnou chorobou?
Správnu liečbu môže skomplikovať
neskorá diagnostika ochorenia. Každý
dospelý pacient má svojho obvodného
lekára a detský pacient pediatra. Oni sú
lekármi prvého kontaktu. Hidradenitída
nie je až také známe ochorenie a veľakrát
sa zamieňa so zápalovými prejavmi,
preto pacientov často odosielajú na
chirurgické ošetrenia, ale skôr raritne aj
na dermatologické vyšetrenie. Na správne
určenie diagnózy je niekedy potrebné
vystriedať aj viac špecialistov a trvá to
v neprospech pacienta aj niekoľko rokov.
Veľa pacientov sa za svoje ochorenie
hanbí, lebo u ťažších foriem vyteká
z chorobných kožných lézií zápalový
obsah a môže aj nepríjemne zapáchať.
Niektorí si dokonca myslia, že to

spôsobuje nedostatočná hygiena. Pacienti
si musia dávať veľký pozor, aké oblečenie
si zoberú, snažia sa prejavy kamuflovať,
aby si chorobu okolie nevšimlo. Vyhýbajú
sa spoločenským podujatiam, celkovo
stretávaniu sa s inými ľuďmi na minimum,
čo môže mať vážne dôsledky na
ich súkromný a pracovný život.
U niektorých ľudí vedú psychické
problémy k nadmernému požívaniu
alkoholu alebo užívaniu iných návykových
látok. Tieto ťažkosti môžu viesť až
k rozvoju závažných psychických chorôb
následne s nutnosťou vyhľadania pomoci
psychológa a psychiatra.
Dôležité odporúčania pre pacientov sú
režimové opatrenia, redukcia hmotnosti,
zanechanie fajčenia, pretože tukové
tkanivo je imunologicky aktívne
s produkciou zápalových cytokínov,
ktorých zvýšená tvorba je aj u fajčiarov.
Ľudia s ťažšou formou hidradenitídy by
mali používať aj absorpčné a nedráždivé
krytie, dodržiavanie osobnej hygieny
a tlmenie bolesti. Niekedy je potrebná aj
odborná psychosociálna podpora.

AbbVie s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel.: +421 2 50 50 07 77, fax: +421 2 50 50 07 99

SK-ABBV-180013

závažnej alebo závažnej hidradenitídy
po liečbe systémovými antibiotikami
je pre pacientov po kompletnej
príprave dostupná biologická liečba
adalimumabom, ktorý je indikovaný
na liečbu aktívnej, stredne závažnej až
závažnej hidradenitídy u dospelých
a dospievajúcich vo veku od 12
rokov. Úspech biologickej liečby
spočíva v protizápalovom účinku,
čím sa zmierni tvorba zápalových
ložísk s ústupom zápalovej aktivity
ochorenia a bolestivosti. S biologickou
liečbou je možné dosiahnuť u väčšiny
pacientov dlhodobú stabilizáciu
ochorenia. U závažných foriem
hidradenitídy je indikovaná chirurgická
intervencia, ktorá je ďalšou dostupnou
možnosťou terapie. Zahŕňa najmä
radikálnu excíziu zápalových prejavov
obvykle po stabilizácii ochorenia pri
intenzívnej lokálnej a celkovej liečbe,
niekedy aj pri krátkodobej aplikácii
kortikosteroidov, alebo po stabilizácii
ochorenia pri súčasnej aplikácii
biologika – adalimumabu. Chirurgické
intervencie sú u niektorých pacientov
nevyhnutné opakovane, čo vyžaduje
aj následné rekonštrukčné operácie.
V tejto oblasti sa skúšajú aj rôzne iné
liečebné postupy, ale najlepšie výsledky
sa u stredne ťažkých a ťažkých foriem
hidradenitídy po zlyhaní antibiotickej

lekár verzus pacient

Úskalia
komunikácie lekára
s pacientom na tému
biologická liečba

J

e to už nejaký čas, čo do dermatológie zavítala
biológia a našla si v nej svoje pevné miesto.
Avšak svoj najväčší rozmach zaznamenáva

až v súčasnosti – a to aj vďaka pozitívnym výsledkom
mnohých klinických testov.
Text: Jana Krajčovičová, MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Ako na tieto zmeny reagujú pacienti, sme
sa spýtali MUDr. Janette Baloghovej,
PhD., z Kliniky dermatovenerológie
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
v Košiciach.

Pani doktorka, s akými kožnými
ochoreniami sa najčastejšie stretávate vo
svojej ambulancii? Ako tieto ochorenia
ovplyvňujú život pacienta?
Kožné ochorenia, s ktorými pacienti
prichádzajú na našu kliniku, sú rôznorodé.
Keďže sa špecializujem na pediatrickú
dermatológiu, sú to najmä kožné
ochorenia detského veku, ale rovnako
sa venujem aj dospelým pacientom.
Kým u detí patria k najčastejším
ochoreniam atopická dermatitída,
hemangiómy, akné, mastocytóza či
vitiligo, u dospelých je to psoriáza,
chronické rany na predkoleniach,
alopécia, autoimunitné pľuzgiernaté
ochorenia kože, sklerodermia. Kožné
ochorenia veľmi ovplyvňujú kvalitu života
pacientov. Okrem časovej náročnosti,
ktorú si vyžaduje každodenné ošetrovanie,
obmedzenia až straty spoločenských
a športových aktivít je to najmä
psychosociálne hľadisko. Oveľa ťažšie
znášajú kozmeticky rušivé prejavy na
koži detskí pacienti, ktorí častejšie trpia
úzkostnými stavmi. Preto je naším cieľom
čím skôr sa dopracovať k účinnej terapii.

Na ktoré zo spomínaných kožných
ochorení existuje biologická liečba? Môžete
našim čitateľom priblížiť, v čom spočíva jej
princíp? V čom vidíte jej (ne)výhody?
10

Biologiká (biologické liečivá) zahŕňajú
očkovacie látky, hormóny, cytokíny,
fragmenty protilátok a monoklonálne
protilátky. Uplatňujú sa nielen
v dermatológii, ale aj v iných odboroch –
v reumatológii, gastroenterológii, pri
liečbe autoimunitných a autozápalových
ochorení, v liečbe astmy a onkologických
ochorení. Z hľadiska dermatológie sú u
nás biologiká indikované na liečbu stredne
ťažkej až ťažkej psoriázy, supuratívnej
hidradenitídy a chronickej spontánnej
urtikárie. Je úžasné, že boli vyvinuté
biologiká na liečbu malígneho melanómu.
Niektoré biologiká je možné použiť tzv.
off label, čo znamená, že nie sú oficiálne
schválené, ale ich účinok na iné ochorenia
je známy – napr. v liečbe pemphigus
vulgaris. Princíp biologickej liečby spočíva
v blokáde zápalovej reakcie poškodzujúcej
organizmus, špecifickej pre konkrétne
ochorenie. Ide teda o cielenú terapiu,
hoci biologická liečba nie je liečbou
prvej voľby. Ako prvé sa indikujú klasické
systémové lieky pri liečbe psoriázy,
antihistaminiká pri liečbe chronickej
spontánnej urtikárie či antibiotiká pri
liečbe supuratívnej hidradenitídy.
Výhodou biologickej liečby je šanca
liečiť ochorenia, kde iná systémová
liečba zlyhala alebo je kontraindikovaná.
Je to aj rýchly nástup, dlhodobý efekt
a bezpečnostný profil liečby.
K nevýhodám patrí dlhšie trvajúce
komplexné vyšetrenie pacienta pred
zaradením na biologickú liečbu,
častejšie dochádzanie pacienta do
centra biologickej liečby, častejšie
monitorovanie pacienta počas biologickej
liečby, podávanie liečby vo forme injekcií.
Väčšinou si však pacienti dávajú liečbu
sami. Ako každá iná liečba, aj biologická
môže zlyhať, pretože faktorov, ktoré
vplývajú na úspešnosť liečby, je veľmi
veľa.

Čo je podľa vás podmienkou úspešnej
liečby – či už klasickej alebo biologickej –
pri dermatologických ťažkostiach? Akú
úlohu v tom zohráva ochota pacienta
spolupracovať so svojím lekárom?
Podmienkou úspešnosti akejkoľvek
liečby je dobrá spolupráca medzi
pacientom a lekárom, vzájomná dôvera,
dodržiavanie pokynov pri liečbe
a trpezlivosť. Aj v prípade klasickej
antipsoriatickej liečby vo forme tabliet
by bolo chybou, keby sa pacient sám
rozhodol liečbu prerušiť napríklad
z dôvodu, že iný liek u známeho bol
účinnejší. Každý pacient je jedinečný.

A v prípade psoriázy má každý pacient
iné prejavy, hoci navonok môžu pôsobiť
rovnako. U každého pacienta platí úplne
iná účinnosť, či už z hľadiska typu alebo
dĺžky liečby. Dôležitá je ochota pacienta
spolupracovať.

je pacientovi rozumne vysvetliť podstatu
ochorenia a princíp liečby. Komunikovať
čo najzrozumiteľnejšie. Neskrývať sa za
medicínske výrazy. Pacient potrebuje
lekárovi dôverovať, uveriť v terapeutický
postup, ktorý lekár navrhne. Mal by

„Výhodou biologickej liečby je šanca liečiť
ochorenia, kde iná systémová liečba zlyhala
alebo je kontraindikovaná.“
Súčasťou nášho každodenného života
v modernej, takzvanej postfaktuálnej
dobe je internet. Veľa informácií čerpáme
zo sociálnych sietí, prípadne si ich
„googlime“. Výnimkou nie je ani oblasť
medicíny. Lekári však nemajú príliš
v obľube svojho kolegu MUDr. Googla. Ako
je to s vami?
Často sa stretávam s pacientmi –
väčšinou sú to mladí ľudia, tínedžeri
alebo mamičky detských pacientov, ktorí
prichádzajú do ambulancie „edukovaní“
na základe informácií z internetu,
prípadne dostanú radu od iného pacienta
či kamaráta, a stane sa, že ma priamo
žiadajú o predpis určitého lieku. Vždy
ocením záujem pacienta o vlastné zdravie.
Po vzájomnom rozhovore však vždy
dospejeme k určitému konsenzu. Dôležité

pochopiť, že liečba je proces často
dlhodobý, nejde o krátkodobú záležitosť.
V rámci spolurozhodovania o vlastnom
zdraví je ideálne zapojiť do rozhodnutia
pacienta.

Asi sa nemusím pýtať, či sa vo svojej
praxi stretávate s pacientmi, ktorí prídu
za vami už s hotovou samodiagnózou. Ako
zvyknete reagovať? V čom vidíte pozitívne
stránky a nebezpečenstvá tohto javu?
Určenie samodiagnózy v dnešnej dobe,
keď si na internete môžete nájsť početné
obrázky pacientov s podobným kožným
nálezom, nie je nič nové. Ak by bolo také
jednoduché diagnostikovať sa na základe
webových stránok, prax by potvrdila, že
dermatovenerológia je zbytočný odbor.
Našťastie to tak nie je. Navyše v kožnom
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lekár verzus pacient

Pacienti, ktorých sa biologická liečba
môže týkať, sa informujú sami – na
sociálnych sieťach, webových stránkach,
prípadne od pacientov priamo v čakárni
lekára a aj u spádového dermatológa.
Väčšinou sú plní očakávania, pretože sa
dozvedia, že biologická liečba je veľmi
účinná, dokonca až natoľko, že ich dokáže
zbaviť kožných prejavov. Vždy však majú
rešpekt. Prekvapí ich väčšinou dĺžka
liečby a injekčný spôsob podávania.

Stáva sa, že aj počas už prebiehajúcej
biologickej liečby prichádzajú s novými
a novými informáciami z internetu? To
chce asi veľkú dávku trpezlivosti.
Ak je pacient nastavený na biologickú
liečbu, nové informácie zháňa najmä
v prípade, ak je liečba málo úspešná.
Pre nás lekárov je biologická liečba
úspešná už vtedy, keď sa zlepší kvalita
života pacienta, nemusí dôjsť k úplnej
regresii kožného nálezu. Pacienta
vždy upozorníme, že biologická liečba
chorobu lieči, nedokáže ju vyliečiť. Keďže
z hľadiska pravidelnosti podávania
injekcií, monitoringu pacienta a aj
finančne je biologická liečba náročná, pri
výbere pacienta je dôležitá kompliancia
pacienta. Inak povedané, nestačí kožná
indikácia na biologickú liečbu. Je dôležité,
aby pacient pochopil a dodržiaval
pokyny lekára pri liečbe. V prípade
psoriázy si pacienti často neuvedomujú,
že psoriáza siaha „za“ pokožku. Často
s ňou súvisia ochorenia ako napríklad
artritída, kardiovaskulárne ochorenia,
inzulínorezistencia či ochorenia pečene,
ktoré musíme u týchto pacientov aktívne
vyhľadávať a v spolupráci s inými
špecialistami včas ovplyvňovať.

Napriek tomuto všetkému je lekár
v našej spoločnosti stále veľkou autoritou.
Malo by to podľa vás tak zostať? Alebo
kde vidíte budúcnosť medicíny, čo sa týka
komunikácie, vzťahu lekár – pacient?
Vážim si každého pacienta, ktorý si
ma vyberie za dermatológa a príde
z vlastného rozhodnutia. Bremeno
zodpovednosti za diagnostiku a liečbu
pacienta si nesie každý lekár sám. Častou
reakciou pacientov je veta: „Vy ste
doktor, vy viete.“ To hovorí za všetko.
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Vo svojej klinickej praxi používate celé
škály možnosti liečby dermatologických
ochorení. Je niečo, na čo sa vy osobne
tešíte? Niečo, čo prinesie v budúcnosti
väčšiu šancu vašim pacientom, ale aj vám
ako lekárovi, ktorému záleží na kvalite ich
života?

Biologická liečba dala dermatológom
možnosť vyjsť z tieňa mastičkárstva
a postaviť sa do pozície lekára, ktorý
lieči pacienta systémovo a pozerá sa na
pacienta ako na celok. Každá liečba má
svoje plusy aj mínusy. Biologická liečba
však umožnila pacientom s ťažkými
kožnými ochoreniami konečne lepšie
žiť. Budem rada, keď sa paleta ochorení
rozšíri o atopickú dermatitídu, ktorá čoraz
viac trápi dospelých pacientov, a iné
autoimunitné či autozápalové ochorenia –
alopécia, sklerodermia, vaskulitídy,
nemelanómová rakovina kože, ideálne by
bolo nájsť efektívnu liečbu aj na vitiligo.
Určite je pre každého lekára najväčším
zadosťučinením spokojný, dobre liečený
pacient, ktorý sa konečne usmieva a teší
zo života.

„Podmienkou úspešnosti akejkoľvek liečby je
dobrá spolupráca medzi pacientom a lekárom,
vzájomná dôvera, dodržiavanie pokynov pri
liečbe a trpezlivosť.“
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Zaujímalo by ma, do akej miery pacienti
vedia, čo je biologická liečba a ako zvyknú
reagovať, keď im ju navrhnete.

To, čo funguje u deviatich pacientov,
u desiateho nemusí fungovať vôbec,
napriek maximálnej snahe lekára. Aj
pri dobrom efekte liečby nemusíte
vyhovieť každému pacientovi, to sa nedá.
Nespokojný pacient si potom hľadá iného
lekára. Avšak je to súčasť našej práce.
Komunikácia medzi pacientom a lekárom
je základom dobrého fungovania
vzájomného vzťahu a predpokladom
úspešnej liečby.
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lekárstve platí, že to isté nikdy nemusí byť
to isté. Aj skúsený dermatológ môže mať
v určitých prípadoch pochybnosti.

atopická dermatitída

Život s atopickým
ekzémom

S

Prečo vzniká?

uchá pokožka,
neustále svrbenie,
začervenanie,

fľaky až olupovanie kože. To
všetko sprevádza atopický
ekzém. Podľa odhadov trpí
týmito príznakmi asi tretina
detí a niektoré s nimi žijú
po celý život.
Text: Jana Obrancová

Alex mal problémy s pokožkou už hneď
po narodení. „Už po pôrode bol veľmi
vysušený, po pár dňoch sa mu na tvári,
hlavičke aj v niektorých zhyboch začali
tvoriť šupiny. Lekári mi okamžite zakázali
používať akúkoľvek kozmetiku na kúpanie,
kožu sme museli umývať len čistou vodou
a pravidelne premasťovať,“ spomína
jeho mama Jana. Hoci sa podľa nej koža
postupne vyčistila, problémy pretrvávali
a opakovane sa vracali. „Aj ja som pri
dojčení musela držať prísnu diétu, hneď
ako som zjedla niečo zakázané, synova
pokožka sa rapídne zhoršila. Museli
sme dávať veľký pozor aj pri prechode
na tuhú stravu. O používaní kozmetiky,
pracích práškov či krémov na opaľovanie
ani nehovorím. Takmer všetko nové sa
hneď prejavilo fľakmi a lišajmi takmer
po celom tele,“ dodáva Alexova mama.
S vekom sa problémy zmierňovali, avšak
úplne nevymizli. „Dnes má syn 10 rokov
a dodnes sa mu na tele občas tvoria lišaje,
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spravidla nedostatok tukových látok
a porucha súdržnosti buniek pokožky,
v dôsledku čoho je narušená ochranná
funkcia kože. „Vznikom tohto ochorenia
sú viac ohrození jedinci, u ktorých sa
v rodine vyskytuje atopický ekzém,
alergická nádcha alebo astma. Na vznik
vplýva aj vonkajšie prostredie a za
rizikové faktory sa považujú dráždivé
látky, alergény, stres a infekcie,“ dodáva
lekárka.

„Výskyt ochorenia sa uvádza u 5 až 20 percent
detí, pričom v dospelosti je jeho výskyt
podstatne nižší.“
niekedy prerastú do ekzému. Pomerne
často sa škriabe, čo robí problémy aj
v škole. Keď má zhoršený stav, nevie sa
dobre sústrediť na čítanie alebo písanie,
pustí pero uprostred napísaného slova
a škriabe sa. Rovnako aj v noci, niekedy sa
zobúdza doškriabaný. Aj preto neustále
musíme dávať pozor, aby mal ostrihané
nechty, kožu dokola premasťovať a dávať
pozor na alergény v strave. Aj keď je to už
oveľa lepšie, ako keď bol celkom malý, aj
tak sú s tým stále starosti. Lekári vravia,
že časom by sa to malo ešte zlepšiť,
ale zrejme z toho syn už nikdy úplne
nevyrastie,“ končí svoje rozprávanie Jana.

Čo je atopický ekzém?
Atopický ekzém patrí k pomerne častým
kožným ochoreniam u malých detí.
Hovorí sa mu aj atopická dermatitída.
„Je to chronické zápalové ochorenie
kože. Prejavuje sa najmä začervenaním,
suchosťou a ošupovaním kože. Pri
porušení kožného povrchu však
môžu prejavy mokvať alebo aj hnisať
v dôsledku napadnutia baktériami,“
vysvetľuje dermatologička MUDr. Lucia
Kolláriková z Dermatovenerologickej
kliniky LF UK a UN a štúdia lekárskej
kozmetiky CosMed v Bratislave. Pri
tvorbe atopického ekzému je v koži

Atopický ekzém postihuje najmä detskú
populáciu. Približne u dvoch tretín
pacientov vznikne ochorenie do druhého
roku života. Výskyt ochorenia sa uvádza
u 5 až 20 percent detí, pričom v dospelosti
je jeho výskyt podstatne nižší. „K príčinám
vzniku tohto ochorenia patria aj genetické
faktory. Dedičnosť atopického ekzému sa
udáva okolo 80 percent. Dieťa má vyššie
riziko vzniku ochorenia od chorej matky
ako od otca,“ vysvetľuje dermatologička.
Okrem viacerých génov, ktoré ovplyvňujú
vznik tohto kožného ochorenia, sa na jeho
rozvoji podieľajú aj už spomínané faktory
vonkajšieho prostredia. „Je napríklad
známe, že vyšší výskyt alergických
ochorení je v mestách ako na dedinách.
Priebeh ochorenia ovplyvňuje aj počasie.
Chladné počasie a silný vietor zvyšujú
stratu vody z pokožky a letné slnečné lúče
majú obvykle liečivý účinok,“ vysvetľuje
odborníčka. Aj preto je pre ochorenie
typické striedanie období zhoršovania
a zlepšovania stavu aj viackrát za rok.
Istý vplyv môže mať aj strava. Je to však
veľmi individuálne a to, čo škodí jednému
pacientovi, nemusí škodiť druhému.
„Ukázalo sa, že dojčenie po dobu
aspoň štyroch mesiacov znižuje výskyt
atopického ekzému. Odporúča sa pestrá
zdravá strava a len v prípade dokázanej
alergie na určitú potravinu je vhodné
vyhnúť sa jej. Pri neopodstatnenom
vynechávaní dôležitých potravín môže
byť organizmus zbytočne ochudobnený
o potrebné živiny,“ upozorňuje
odborníčka.

Čo s ním?
Keďže atopický ekzém sa prejavuje najmä
suchou pokožkou, dôležité je odstránenie
a zmiernenie tohto príznaku. „Základom
je každodenné premasťovanie pokožky
celého tela. Vhodné je nevysušovať kožu
dlhým sprchovaním alebo kúpaním
a namiesto mydla používať nevysušujúce
umývacie prípravky určené pre atopickú
pokožku. Okrem tejto základnej

starostlivosti vie dermatológ predpísať
pacientovi vhodnú lokálnu alebo celkovú
liečbu, prípadne liečbu ultrafialovým
svetlom,“ uvádza MUDr. Lucia
Kolláriková. Vhodné je aj predchádzať
tomu, aby sa stav pokožky zhoršoval.
„V tomto smere je vhodnejšia skôr sprcha
ako kúpeľ. Voda nemá byť horúca
a uterákom sa treba osušiť bez šúchania.
Ihneď po umytí sa treba nakrémovať,
aby sa v koži zadržalo čo najviac vody,“
odporúča lekárka. Pacienti s atopickým
ekzémom by mali používať najmä
hypoalergénnu kozmetiku. „Pri takejto
kozmetike bez parfumov a konzervantov
nehrozí podráždenie pokožky. Takéto
prípravky majú za úlohu hydratovať
kožu, pomáhajú obnoviť nedostatočnosť
kožnej bariéry a niektoré obsahujú aj
látky potláčajúce nepríjemné svrbenie.“
Na zhoršenie stavu niekedy vplýva aj
oblečenie. „Pri pacientoch s atopickým
ekzémom je vhodnejšie, ak je oblečenie
jemné, napríklad z bavlny, nie z drsného
alebo chlpatého materiálu, ktorý môže
dráždiť kožu trením. Nové oblečenie je
potrebné pred prvým nosením oprať,
čím sa z neho odstránia mnohé iritačné
chemické látky. Niektorých pacientov
môžu dráždiť aj parfumy alebo farbivá
z pracích prostriedkov, vtedy treba zvoliť
prostriedky určené na citlivú pokožku bez
takýchto prísad,“ dodáva dermatologička.

kožný lymfóm, avšak lymfóm môže
postihnúť aj človeka bez atopie. Riziko
vzniku lymfómu je u atopických pacientov
trochu vyššie oproti ľuďom so zdravou
kožou, ale týka sa to najmä ľudí
s ťažkým priebehom atopického ekzému,“
dodáva dermatologička.

Dá sa úplne vyliečiť?
Liečba atopického ekzému spočíva
spravidla v tlmení jeho príznakov
a prevencii pred vysušením pokožky
a ďalšími komplikáciami. „Dobrou
správou je, že približne u dvoch tretín
pacientov ochorenie spontánne ustúpi
v období puberty, ale u časti pacientov
pokračujú kožné prejavy aj v dospelosti,“
uzatvára MUDr. Lucia Kolláriková.

„Pacienti s atopickým
ekzémom by mali
používať najmä
hypoalergénnu
kozmetiku.“

Pozor na komplikácie
Aj pri atopickom ekzéme sa môžu
vyskytnúť komplikácie. „Najčastejšie to
býva druhotná infekcia kože baktériami
alebo vírusom herpes simplex. Na
zapálenej atopickej koži sa takáto infekcia
rýchlo šíri a vyžaduje včasnú liečbu,“
vysvetľuje MUDr. Lucia Kolláriková.
Podľa nej si zhoršený stav môže
vyžiadať aj liečbu kortikoidmi. „Ak je
koža výraznejšie zapálená aj napriek
pravidelnému premasťovaniu, prichádzajú
na rad kortikoidy. Podľa stupňa zápalu
a lokalizácie prejavov vie dermatológ
vybrať vhodnú silu kortikoidnej masti
alebo krému a poučí pacienta o správnom
používaní. Kortikoidné prípravky
obvykle poskytujú rýchlu úľavu od
začervenaných prejavov, a predchádzajú
tak komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť
pri neliečenom ekzéme,“ uvádza lekárka.
Neliečený ekzém sa spravidla sám od seba
nestratí a pacienta trvalejšie otravuje
najmä svrbením. Do vážnejších
ochorení však spravidla neprerastá.
„U malého percenta pacientov
s atopickým ekzémom môže vzniknúť
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urtikária

Žihľavka:
Pupence, pre ktoré
sa chcete vyzliecť
z vlastnej kože

Dobrý deň, volám sa Eva. Rada športujem, venujem sa svojej
rodine, domu, záhrade a často chodím na prechádzky so psom.
Nečakane ma začalo svrbieť celé telo, vyhadzovali sa mi na koži
červené výsevy pupencov a opúchali mi pery.

Na stanovenie správnej diagnózy je práve pre jej prchavosť
nevyhnutné príznaky pravidelne zaznamenávať.

Rozhodla som sa vyhľadať lekársku pohotovosť. Vzhľadom na
to, že môj opuch a výsev boli veľmi výrazné, lekár mi podáva
liek na zmiernenie alergickej reakcie – kortikoid. Pre opakujúce
sa príznaky som sa na pohotovosti ocitla niekoľkokrát, scenár
sa opakoval a vždy som odchádzala s rovnakou terapiou bez
stanovenej diagnózy.
Z krátkodobého hľadiska kortikoidy pomôžu, ale výsev
a opuchy sú po týždni-dvoch späť. Preto som navštívila svojho
všeobecného lekára, ktorý ma poslal k špecialistovi. Medzitým
výsevy do 24 hodín vymizli a opäť sa objavili, spravidla na
iných miestach. V čase návštevy špecialistu som nemala žiadne
príznaky, čo opäť znemožnilo stanoviť definitívne diagnózu.

Ž

pomohla vždy len nakrátko a príznaky sa nekontrolovateľne
vracali. Navyše ich sprevádzalo intenzívne svrbenie, ktoré mi
spôsobilo ťažkosti cez deň a znemožnilo v noci spať.

Aj preto som si začala zapisovať príznaky, čo som jedla a pila,
aké vykonávala fyzické aktivity a aké som užívala lieky. Do
denníka som si rovnako zaznamenávala, kedy sa výsev pupencov
a opuchy objavili, aby lekár mohol presne určiť diagnózu a
príčinu ochorenia. Bola to chronická spontánna urtikária (CSU),
inak žihľavka.

ihľavka (alebo urtikária) je kožné ochorenie charakterizované vznikom červených
svrbivých pupencov, angioedémom alebo obomi. Odhaduje sa, že žihľavka
postihuje až jedného zo štyroch ľudí, prevažne vo veku 20 až 40 rokov. Môže sa

objavovať periodicky. Spravidla vymizne do 1 – 5 rokov, ale môže pretrvávať aj desaťročia.
To, ako veľmi vie žihľavka ovplyvniť život a ako dlho niekedy trvá odhaliť ju, sa dozviete
z príbehu Evy, ktorá týmto ochorením trpí.

K stanoveniu správnej diagnózy som sa dopracovala až po dlhých
mesiacoch trápenia a bezsenných nociach. Výsev svrbivých
migrujúcich pupencov môže byť práve príznakom žihľavky.

Text: redakcia
Foto obrázkov: Novartis, s. r. o.
Z môjho popisu príznakov lekárovi všetko nasvedčovalo, že ide
o chronickú spontánnu urtikáriu, alebo inak žihľavku. Jej príznaky
sú migrujúce, prchavé a pripomínajú popŕhlenie žihľavou.
Špecialista začal liečbu antihistaminikami. Táto liečba mi však
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Žihľavka je kožné ochorenie charakterizované vznikom červených
svrbivých pupencov, angioedémom alebo obomi.
Podľa dĺžky trvania poznáme dva typy žihľavky – akútnu
a chronickú. Akútna forma trvá menej ako 6 týždňov, chronická
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urtikária

kožné výrastky

6 týždňov a viac. Chronickú formu môžeme ďalej rozdeliť na
indukovateľnú a spontánnu.

Nie je bradavica ako
bradavica

V prípade chronickej indukovateľnej urtikárie poznáme spúšťače,
ktoré môžu zapríčiniť uvoľňovanie histamínu z mastocytov.
Medzi tieto spúšťače patrí: teplo, chlad, tlak, fyzická aktivita,
lieky, potraviny.
U 2/3 pacientov sa spúšťač nikdy nenájde. Eva tiež patrí medzi
takýchto pacientov. Napriek nekonečnému vyšetrovaniu,
trápeniu, nespavosti a tvrdej diéte na ryži a zemiakoch sa lekári
nedopátrajú, čo je spúšťačom výsevov a opuchu.

To, že Eva trpí žihľavkou, nie je celkom náhoda. Odhaduje sa, že
žihľavka postihuje až jedného zo štyroch ľudí, prevažne vo veku
20 až 40 rokov. Môže sa objavovať periodicky. Spravidla vymizne
do 1 – 5 rokov, ale môže pretrvávať aj desaťročia.

A

Pre lepšiu diagnostiku žihľavky sa pacientom odporúča
zaznamenávať si do denníka a dotazníka UAS, ako často a v akej
intenzite mali výsevy, čo jedli a pili, aké lieky užívali a aké
fyzické aktivity vykonávali. Pre prchavosť príznakov sa rovnako
odporúča robiť si fotodokumentáciu, aby lekár mohol rýchlejšie
stanoviť diagnózu, závažnosť ochorenia a začať efektívnu liečbu.

na koži, ktorý sa zvykne ľudovo nazývať
bradavica. Avšak je dôležité vedieť, že tento

ním označujú iba kožné výrastky zapríčinené vírusovou
infekciou.
Text: MUDr. Natália Babincová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava

Vírus, ktorý ich spôsobuje, sa nazýva
ľudský papiloma vírus a má skratku
HPV. Pod kľúčovými slovami „ako sa
zbaviť bradavice“ je možné nájsť na

neúspechu samoliečby a prípadného
ďalšieho šírenia nič nebezpečnejšie
nehrozí. Problém môže nastať pri iných
druhoch kožných výrastkov, ktoré si

„Bradavice sú nezhubné kožné výrastky
spôsobené infekciou HPV. V súčasnosti je
známych viac než 150 typov HPV.“
Zistite rýchlo a správne, či aj vy netrpíte žihľavkou.
Nepodceňujte svoje zdravie a navštívte lekára, najlepšie kožného
alebo imunoalergiológa!
Tento článok podporila spoločnosť Novartis Slovakia, s. r. o.
SK19041002534
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si každý z nás sa už stretol s nejakým výrastkom

výraz sa často používa nesprávne. V dermatológii sa

Príprava na stretnutie s lekárom je tajomstvom úspechu.
Zaznamenávajte si podrobne všetky príznaky do denníka a robte
si fotodokumentáciu. V súčasnosti máme v liečbe chronickej
spontánnej urtikárie k dispozícii efektívnu terapiu, vďaka ktorej si
budete v krátkej dobe opäť môcť žiť spokojný „bezžihľavkový“ život.
Nájdite si svojho špecialistu vo vašom okolí.

Na liečbu urtikárie sa používajú nesedatívne antihistaminiká
v štandardnej a štvornásobnej dávke. Ak prejavy pretrvávajú po
4 – 6 týždňoch, smernice odporúčajú pridať k liečbe biologickú
liečbu, ktorá sa podáva injekciami raz za štyri týždne. Pri
novom výseve žihľavky sa krátkodobo používajú systémové
kortikosteroidy, nie však dlhšie ako 10 dní.

Kedy je pomenovanie bradavica
naozaj správne?

internete veľké množstvo babských rád
a postupov na domácu liečbu práve
tohto typu bradavíc. Hoci nie je ideálne
riešiť akékoľvek kožné ochorenie
bez konzultácie s dermatológom,
pri vírusových bradaviciach okrem

pacienti s nimi často zamieňajú. K tým
patria kurie oká, fibrómy, seboroické
keratózy či melanocytové névy. Každý
z týchto útvarov má inú príčinu vzniku,
a teda je potrebný aj odlišný spôsob ich
odstránenia.

Bradavice sú nezhubné kožné výrastky
spôsobené infekciou HPV. V súčasnosti
je známych viac než 150 typov HPV.
K prenosu vírusu dochádza pri priamom
kontakte s bradavicou, ale aj nepriamo
prostredníctvom kontaminovaných
objektov alebo povrchov. Ideálne
podmienky na prenos vírusu predstavuje
vlhké a teplé prostredie, a práve také
sa vytvára v uzavretej obuvi alebo pri
pohybe naboso vo verejných sprchách,
bazénoch, saunách či na kúpaliskách.
Prienik infekcie sa uľahčuje, ak je koža
v mieste kontaktu poranená alebo
rozmočená po dlhšom pobyte vo vode.
Dôležitým faktorom je aj imunita – výskyt
bradavíc je častejší u ľudí, ktorí ju majú
oslabenú. Veľkosť, farba a tvar bradavíc
sú ovplyvnené hlavne ich lokalizáciou na
tele. Poznáme ich viacero typov.

Typy bradavíc
Najčastejšie sa človek môže stretnúť
s pravými bradavicami, ktoré vyzerajú
ako hrboľčeky s veľkosťou špendlíkovej
hlavičky. Postupne sa zväčšujú a na
povrchu zrohovatejú. Vyskytujú sa najmä
na prstoch rúk a v okolí nechtov. Infekcia
vniká do kože malými rankami, u detí
býva častou príčinou obhrýzanie nechtov
a kože okolo nich.
Ďalším typom sú ploché bradavice
vyskytujúce sa hlavne u detí
a adolescentov, u dospelých veľmi zriedka.
Lokalizované bývajú hlavne na tvári,
predlaktiach, chrbtoch rúk, prípadne aj
na nohách. Ako z ich názvu vyplýva, ide
o ploché útvary. Majú drsný povrch a ich
farba môže byť svetloružová, prípadne
sivá až žltohnedá. Väčšinou dosahujú
veľkosť len niekoľkých milimetrov, avšak
zvyknú sa vyskytovať naraz vo veľkom
počte. Nie je nezvyčajné napočítať
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kožné výrastky
u pacientov týchto bradavíc aj niekoľko
desiatok. Pretrvávajú mesiace až roky.

Mozoľ, otlak, kurie oko
Všetky tri názvy pomenúvajú uzlík
zhrubnutej kože, vzniknutý pôsobením
tlaku obuvi, prípadne náradia
používaného pri určitých profesiách.
Ide o zmnoženie povrchových buniek
kože ako obrannú reakciu na dlhodobé
mechanické pôsobenie. Na dlaniach sú
časté u huslistov, stolárov či kaderníčok.
Pri niektorých športoch a nosení
tesných topánok sa môžu vyskytnúť aj
na stupajach. Sú to kruhovité žltkasté
ložiská, ktoré sú mierne vyvýšené, veľké
asi jeden centimeter. Pri chôdzi bývajú
bolestivé. V prvom rade je potrebné
vylúčiť zdroj trenia alebo tlaku. Následne
sa môže pristúpiť k odstráneniu mozoľa,
či už použitím náplastí, roztokov alebo
mastí s obsahom kyseliny salicylovej. Jej
pôsobením mozoľ zmäkne a po troch až
štyroch dňoch je možné miesto šetrne
obrúsiť.

Bradavice na stupaji sú časté u dospelých
mužov a žien hlavne v oblastiach, na ktoré
sa pri chôdzi alebo státí vyvíja najväčší
tlak. Najskôr sa vytvára drobný pupenec
s hladkým povrchom, na ktorom sa
postupne hromadia vrstvy zrohovatenej
kože. Po jej odstránení bývajú často
viditeľné drobné čierne bodky – ide
o kapiláry s krvnou zrazeninou. Tento
typ býva zvyčajne bolestivý, lebo
bradavica vrastá pod vplyvom tlaku
hlboko do kože. Treba ju odlíšiť od
otlaku. Inou formou bradavíc na stupaji
sú tzv. mozaikové bradavice. Tieto rastú
povrchovo, teda bolesť nespôsobujú,
čo býva práve dôvodom ich neriešenia
a šírenia.
Nitkovité bradavice bývajú lokalizované
na miestach s tenkou kožou – mihalnice,
okolie očí a pier, nos, prípadne krk.
Bradavica pozostáva z viacerých tenkých
výrastkov dĺžky jeden až dva milimetre,
vystupujúcich nad úroveň kože. Ľahko
môže dôjsť k ich odtrhnutiu a následnému
krvácaniu, a tým k prípadnému
rozneseniu infekcie na ďalšie miesta na
tele.
Genitálne bradavice (kondylómy) patria
k pohlavne prenosným ochoreniam.
Vyskytujú sa v genitálnej oblasti
a v oblasti v okolí análneho otvoru.
Začínajú ako drobné belavé alebo
červenkasté pupence, ktoré sa postupne
zväčšujú a rastú do výšky. V pokročilých
štádiách vytvárajú karfiolovité ložiská.
Genitálne bradavice sú väčšinou
spôsobené inými typmi HPV než bradavice
negenitálne. Niektoré z nich môžu
spôsobovať vážne zdravotné problémy.
Vysokorizikové sú typy 16 a 18, u ktorých
je vyššia pravdepodobnosť rozvinutia
rakoviny krčka maternice. Avšak asi
80 % prípadov genitálnych bradavíc je
spôsobených vírusmi HPV 6 a HPV 11,
ktoré patria medzi nízkorizikové, a teda
vznik rakoviny je málo pravdepodobný.

Ako sa bradavíc zbaviť?
Bradavica sa po čase môže zhojiť aj
spontánne, avšak vírus v koži pretrváva,
a preto je lepšie odstrániť ju. O výbere
spôsobu liečby je vhodné poradiť sa
s dermatológom. Bradavice je možné dať
si odstrániť priamo v jeho ambulancii,
ale existujú aj voľnopredajné prípravky
na domáce použitie. Často sa používa
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Fibróm

„O výbere spôsobu liečby bradavíc je vhodné
poradiť sa s dermatológom.“
odstraňovanie kyselinou salicylovou,
ktorej pravidelnou aplikáciou raz denne
postupne dochádza k odlučovaniu
zrohovatenej kože na bradavici. Ďalšou
možnosťou je liečba zmrazovaním
pomocou tekutého dusíka. Jeho
pôsobením vzniká pľuzgier, ktorého

obsah odlúči bradavicu od spodiny.
Ďalšie možnosti sú terapia laserom a aj
chirurgické odstránenie.
S čím si môžeme bradavicu najčastejšie
pomýliť?

V dermatológii sa ním označujú výrastky,
ktoré sú vypuklé nad úroveň kože a
zväčša rastú na tenkej „stopke“. Môžu byť
vo farbe ako okolitá koža, v niektorých
prípadoch sú tmavšie. Vyskytujú sa
najčastejšie na miestach na koži, kde
dochádza k častému treniu. Môžeme ich
nájsť hlavne na krku, na mihalniciach, pod
pazuchami alebo v oblasti pod prsníkmi.
V týchto oblastiach sa často vyskytujú
naraz vo väčšom počte, preto môžu
vyvolávať dojem infekčného ochorenia.
Avšak netreba sa báť, fibrómy sa nedajú
chytiť ani rozniesť po tele. Príčinou
týchto útvarov nie je infekcia, ale vrodená
predispozícia. Niektorým ľudom sa ich za
život vytvorí menej, iným viac. K ďalším
faktorom zvyšujúcim riziko výskytu
patrí obezita a gravidita. Sú v podstate
neškodné, nezvrhávajú sa. Dôvod ich
odstraňovania je väčšinou kozmetický.
Najčastejšie metódy používané na
odstraňovanie fibrómov sú pomocou
lasera a elektrokautera.

voskovitým dojmom. Mávajú okrúhly
alebo oválny tvar a najčastejšie dosahujú
veľkosť jeden až dva centimetre. Keďže
väčšinou postihujú starších, tí sa na
vyšetrenie s nimi neponáhľajú ani
v pokročilých štádiách. Pozornosť sa
vyžaduje u keratóz, ktoré sú na miestach,
kde sa odierajú odevom či šperkmi.
Zrýchlený rast, krvácanie či svrbenie je
potrebné konzultovať s dermatológom.
Jediným efektívnym spôsobom liečby je
ich radikálne odstránenie. Najčastejšie sa
používa zmrazovanie pomocou tekutého
dusíka, laserová terapia alebo chirurgické
odstránenie ostrou lyžicou.

Ak sa vytvárajú pigmentové névy aj po
puberte alebo až v dospelosti, hovoríme
im dysplastické. Sú vzhľadovo odlišné od
predchádzajúcich nezhubných a je pri
nich vyššie riziko zvrhnutia. Takéto névy
sú zvyčajne väčšie ako jeden centimeter,
asymetrické, majú nepravidelný tvar aj
pigmentáciu. Ak sa objavia dysplastické
névy, prípadne znamienka zmenia
svoju veľkosť, farbu, tvar či nastane
ich opakované zranenie, odporúča sa
preventívne ich chirurgicky odstrániť
s následným histologickým vyšetrením.
To totiž definitívne určí povahu
znamienka a podľa toho sa lekár môže
rozhodnúť o ďalšom postupe.

Melanocytový névus
Ide o materské znamienko. Je to plochá
alebo mierne vypuklá škvrna na koži,
ktorá sa môže vyskytnúť kdekoľvek
na tele. Máva rôznu veľkosť a farbu.
Vzniká pri nadmernom zoskupovaní
melanocytov – pigmentových buniek
kože. Väčšinou sa vyvíjajú a rastú
v detstve, v dospelosti by ich veľkosť a tvar
mali byť už stabilizované. Obyčajne bývajú
nezhubné, no v niektorých prípadoch
môžu nadobudnúť zhubný charakter.

Ak sa na koži vyskytne čokoľvek, čo tam
predtým nebolo, namiesto vyhľadávania
spôsobov samoliečby treba navštíviť
kožného lekára. Jednotlivé kožné výrastky
je niekedy náročné rozoznať od seba
voľným okom. Preto sú potrebné dôkladné
vyšetrenia, na základe ktorých môže
dermatológ s istotou povedať, o aký
výrastok ide a aké sú možnosti jeho liečby
a prípadného odstránenia.

„Ak sa na koži vyskytne čokoľvek, čo tam
predtým nebolo, namiesto vyhľadávania
spôsobov samoliečby treba navštíviť kožného
lekára.“

Seboroické keratózy
Inak označované aj starecké bradavice
sú ďalšou skupinou kožných výrastkov.
Príčina ich vzniku nie je úplne objasnená.
Ich riziko stúpa s vekom. Predpokladá sa,
že aj časté vystavovanie kože slnečnému
žiareniu môže mať vplyv na ich tvorbu.
Vyskytujú sa najčastejšie na chrbte,
rukách, tvári a krku. Začínajú ako
ploché pigmentové škvrny, na ktorých
sa postupne vytvárajú hnedasté nánosy
zrohovatenej kože. Pôsobia mastným,
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starostlivosť o pleť

Zázračné
spojenie kyseliny
hyalurónovej
a mineralizujúcej
termálnej vody

K

oža je najväčší ľudský orgán. Jej základnou
úlohou je bariérová funkcia. Koža je neustále
vystavená rôznym vonkajším a vnútorným

faktorom, ktoré môžu mať vplyv na jej ochrannú funkciu.
Tieto faktory majú potenciál vyvolať alebo spôsobiť znovu
vzplanutie ochorení kože.
Text: MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Foto: Vichy

Expozóm
Podľa niektorých štúdií má asi tretina
populácie citlivú pokožku. Citlivá koža sa
častejšie vyskytuje u žien ako u mužov.
Medzi prejavy citlivej pokožky patrí
začervenanie, svrbenie, šupiny, pálenie,
pocity tepla a napätia a celkový sklon
k rýchlemu podráždeniu. Citlivá pokožka
je jemná, ľahko zraniteľná, reaguje citlivo
na rôzne podnety z vonkajšieho prostredia
a má sklon k vysušovaniu.
Vonkajšie prostredie významnou mierou
ovplyvňuje kvalitu pokožky. V roku 2005
bol uvedený do praxe termín expozóm.
Pod pojmom expozóm rozumieme všetky
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faktory vonkajšieho prostredia, ktoré sa
podieľajú na zmene biologických procesov
v organizme. Medzi takéto faktory patrí
napríklad znečistenie ovzdušia, alergény,
mikrobiálna záťaž prostredia, v ktorom
žijeme, stres, únava, UV žiarenie, ale aj
nedostatok spánku. Koža predstavuje
najväčší orgán ľudského tela a keďže
nás chráni pred vplyvmi vonkajšieho
prostredia, expozóm ju výrazne ovplyvňuje.

Dermatokozmetika na citlivú pleť
V súčasnej dobe existuje množstvo
dermatokozmetických prípravkov
určených na každodennú starostlivosť

o pleť. Kozmetika určená na upokojenie
citlivej pleti obsahuje špeciálne vyvinutú
kombináciu účinných látok s preukázanou
účinnosťou a dobrou znášanlivosťou. Vďaka
svojmu dermatologicky patentovanému
zloženiu táto kozmetika udržiava vlhkosť,
pružnosť a dostatočnú hydratáciu
pokožky. Podporuje jej ochrannú funkciu,
čím zabraňuje prieniku škodlivých látok
do kože, a zároveň je schopná prinavrátiť
pokožke jemnosť, žiarivosť a vyplniť drobné
vrásky.
Ideálna dermatokozmetika, ktorá je
schopná toto všetko zabezpečiť, obsahuje
až 89 % mineralizujúcej termálnej vody

starostlivosť o pleť
a kyselinu hyalurónovú (Minerál 89),
čím poskytuje dostatočnú hydratáciu,
posilnenie a vyhladenie drobných vrások
pre ľudí so všetkými typmi pleti. Spojenie
kyseliny hyalurónovej a termálnej vody
je unikátne tým, že práve tieto dve
ingrediencie pôsobia komplementárne
a chránia integritu pleti. Kyselina
hyalurónová je prirodzenou súčasťou
pokožky a zabezpečuje vypĺňanie
a hydratáciu pleti. Je schopná viazať
na seba vodu, na povrchu pleti vytvára
jednotný film, čím chráni pokožku pred
vonkajším podráždením.
Pravidelná aplikácia termálnej vody
alebo krémov s obsahom termálnej vody
pôsobí na pokožku upokojujúco. Termálna
voda vďaka svojmu obsahu bohatému na
selén chráni pleť pred voľnými radikálmi,
zmierňuje začervenanie, opuchy, a zároveň
pokožku zjemňuje a zvláčňuje.

alopécia
zaznamenali zjednotenie (zlepšenie
o 20 %), vyplnenie (zlepšenie o 21 %),
celkové rozžiarenie pleti (zlepšenie
o 26 %) a pleť bola výrazne jemnejšia
(zlepšenie o 21 %).

Účinok kyseliny a mineralizujúcej
termálnej vody v jednom:
Ochranná funkcia
Zlepšenie fyzikálnej bariéry posilnením
súdržnosti buniek kože, tzv. korneocytov.
Kyselina hyalurónová vytvára ochranný
povrchový film a stimuluje syntézu
keratinocytov, kým mineralizujúca voda
stimuluje syntézu proteínov podieľajúcich
sa na udržaní integrity kožnej bariéry.

syntézy enzýmov ako kataláza, superoxid
dismutáza a glutatión peroxidáza. Tieto
špeciálne enzýmy napomáhajú pokožke
pri ochrane pred voľnými radikálmi.
Antimikrobiálna funkcia
Mineralizujúca termálna voda
a kyselina hyalurónová zlepšujú spojenie
korneocytov a robia kožu odolnejšou voči
prieniku patogénov a iných škodlivých
látok z ovzdušia. Mineralizujúca voda
stimuluje imunitnú obranyschopnosť
pokožky, a zároveň normalizuje jej pH.
Fotoprotektívna funkcia
Odolná koža limituje dopad UV žiarenia.
Kyselina hyalurónová je schopná
upokojiť pleť po podráždení opaľovaním.
Mineralizujúca voda zvyšuje syntézu
antioxidačných enzýmov, čím stimuluje
a podporuje regeneračné mechanizmy
pokožky.

Strata vlasov:
príčiny, symptómy,
liečba

Unikátne zloženie
Termálnu vodu označujeme ako
mineralizujúcu za predpokladu, že
obsahuje rôznorodosť minerálnych látok.
Termálna voda z regiónu Auvergne patrí
v rámci francúzskych termálnych vôd medzi
najdokonalejšie. Mineralizujúca termálna
voda obohatená 15 vzácnymi minerálmi sa
získava z hĺbky 4000 metrov z francúzskych
vulkánov, ktoré majú kryštalické podložie.
Obsahuje 5,2 gramu minerálov
a stopových prvkov na jeden liter. Vďaka
unikátnemu zloženiu posilňuje prirodzenú
obranyschopnosť pokožky. Mineralizujúca
voda posilňuje ochranu pred antioxidantmi
aj v prípade podráždenia UVA žiarením.
Súčasne obnovuje pH pokožky a špecificky
posilňuje jej integritu tým, že stimuluje
regeneráciu kože a zlepšuje jej bariérovú
funkciu.

Výsledky štúdií
Pleť, ktorej sa každý deň dodáva
mineralizujúca voda Vichy, sa postupne
stáva silnejšou a odolnejšou, čo preukázalo
aj 16 vedeckých štúdií. Podľa nich
pravidelné používanie mineralizujúcej
termálnej vody znížilo transepidermálnu
stratu vody o 18 %, a to už počas troch
týždňov. Zároveň došlo ku zvýšeniu aktivity
antioxidačného enzýmu o 20 %, a to aj
počas expozície UVA žiareniu. Pozitívny
účinok zaznamenali aj v stimulácii
regenerácie epidermy, čo viedlo
k posilneniu štruktúry a integrity
ošetrovanej kože.
V klinických testoch s použitím prípravkov
s obsahom kyseliny hyalurónovej
s mineralizujúcou termálnou vodou
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Jednoduchá a bezpečná aplikácia

Hydratačná funkcia
Posilnením bunkovej súdržnosti vplyvom
kyseliny hyalurónovej a mineralizujúcej
termálnej vody dochádza k zníženiu
transepidermálnej straty vody, s čím súvisí
lepšia úroveň hydratácie kože. Tento účinok
je zabezpečený kyselinou hyalurónovou,
ktorá patrí medzi hygroskopické molekuly,
čo znamená, že je schopná viazať na seba
a udržiavať v sebe vodu. Mineralizujúca
voda zase stimuluje syntézu akvaporínov,
bielkovín zodpovedných za pohyb vody
medzi bunkami. Na koži možno pozorovať
tento účinok celkovým vypnutím,
vyhladením a rozžiarením pleti.
Antioxidačná funkcia
Mineralizujúca voda stimuluje obranu
pleti pred voľnými radikálmi vrátane

Sérum s obsahom kyseliny hyalurónovej
a unikátnej termálnej vody sa jednoducho
nanáša, má nemastnú a nelepivú
konzistenciu, rýchlo sa vstrebáva a slúži
ako dobrý podklad pred aplikáciou krému
alebo mejkapu. Je vhodné pre každý typ
pleti a na denné použitie. Jeho aplikácia
je bezpečná aj do okolia očí. Tento
unikátny dermatokozmetický prípravok
zlepšuje obrannú bariéru kože s cieľom
zabrániť vonkajším faktorom zhoršiť
jej kvalitu, stratám vlhkosti, strate jasu
a v neposlednom rade eliminuje vznik
známok starnutia pleti.

V

Široké spektrum použitia

Text: Jana Krajčovičová

Vďaka optimálnej tolerancii
a upokojujúcemu účinku na pleť ho
možno bezpečne aplikovať aj pri rôznych
kožných ochoreniach vyznačujúcich
sa suchosťou, zvýšenou citlivosťou,
začervenaním, svrbením a pocitmi
pnutia, rovnako ako aj pri prvých
prejavoch starnutia. Medzi takéto
ochorenia patrí napríklad atopická
dermatitída, rozacea, periorálna
dermatitída, akné, plienková dermatitída,
solárna dermatitída.
Starostlivosť o kožu zahŕňa okrem
dôslednej hydratácie pravidelné,
ale šetrné umývanie kože
nedráždivými olejmi alebo syndetmi
bez obsahu parfumov, parabénov,
bez alkoholu, s nízkym obsahom
konzervačných látok. Vo všeobecnosti
platí: čím menej ingrediencií, tým lepšia
tolerancia.

ypadávanie vlasov je prirodzený proces, ale nadmerné vypadávanie
už môže byť veľký problém. Na takzvanú alópeciu však existujú
účinné riešenia.

Plod v maternici je v 7. – 8. mesiaci pokrytý lanugom, potom
má jemný velusový vlas, ktorý sa na hlave, ale aj na riasach
a obočí, prípadne inde na tele mení na terminálny, konečný
vlas. Farbu vlasov podmieňujú pigmenty, eumelanín je
hnedočierny, feomelanín je žltočervený. Ak sú vlasy
v priereze okrúhle, vnímame ich ako rovné. Čím viac sa
ich prierez splošťuje, tým sú kučeravejšie. Vlasy začínajú
šedivieť v priemere od 30. roku života a v päťdesiatke býva
až 50 % vlasov šedivých. Jedna vlasová cibuľka vyprodukuje
za život 20 – 30 vlasov. Vlas rastie 3 – 6 rokov v rastovej fáze
a po prechodnej fáze prechádza do pokojovej, v ktorej je tri
mesiace, následne vypadne a nahradí ho nový vlas.

Vypadávanie vlasov ako problém
Chorobné alebo nadmerné vypadávanie vlasov vedie
k alopécii, čiže k plešivosti. Alopécia postihuje častejšie
mužov, ale nevyhýba sa ani ženám. Môže mať rôzne formy
a spôsobujú ju rôzne faktory. Na to, aby sa úspešne liečila, je
nevyhnutná včasná intervencia.

„Nadmerným vypadávaním vlasov
môžu byť zasiahnutí muži i ženy,
a to dokonca aj viackrát v priebehu
života.“
Naše vlasy sa neustále obnovujú a je úplne normálne, že nám
každý deň vypadne niekoľko desiatok z nich, najviac počas jari
alebo jesene. Takisto je prirodzené, že ako starneme, starnú
s nami aj vlasy – postupne sú tie nové, ktoré vyrastú, jemnejšie
ako predchádzajúce. Vypadávanie vlasov sa stáva problémom,
keď každý deň stratíme viac ako sto vlasov. Z dlhodobého
hľadiska to môže viesť k úplnému zrednutiu alebo eliminácii
vlasov, čo spôsobuje zmenu fyzického vzhľadu, s ktorou je
niekedy ťažké vyrovnať sa.
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ODPOVEDE NA
ANDROGÉNNU ALOPÉCIU

alopécia
Prečo vlasy vypadávajú?
Nadmerným vypadávaním vlasov môžu byť zasiahnutí muži
i ženy, a to dokonca aj viackrát v priebehu života. K vzniku
problému prispievajú rôzne fyziologické alebo psychologické
faktory – od genetiky, hormónov cez vplyv životného prostredia
až po lieky a výživu. Stačí pôrod, chirurgický zákrok, zlomová
životná udalosť alebo len zmena ročného obdobia a zrazu
namiesto dvadsiatich až šesťdesiatich vlasov, ktoré zvyčajne
zostanú na hrebeni po jednom česaní, je ich viac než sto, ktoré
opustia našu hlavu. Napríklad počas tehotenstva estrogény
obmedzia počet vlasov, ktoré prechádzajú z rastovej fázy do fázy
vypadávania, kým pokles hladiny hormónov po pôrode vyvolá
opačný efekt, ktorý vedie k dočasnému zvýšenému padaniu
vlasov. Rovnako hormonálne zmeny počas menopauzy majú za
následok skrátenie rastovej fázy vlasu. Vypadávanie vlasov môže
byť spôsobené takisto životným prostredím – prítomnosťou
veľkého počtu veľmi agresívnych častíc, ktoré produkuje náš
organizmus, a nazývame ich voľné radikály. Tie skracujú
rastovú fázu a oslabujú vlasový folikul. Ročným obdobím, ktoré
veľmi prispieva k vypadávaniu vlasov, je jeseň. Je teda dôležité
predchádzať tomuto sezónnemu vypadávaniu už od konca leta.
Vďaka tomu sa vypadávanie spomalí a obnovený vlas bude
kvalitnejší.

„Je vhodné vyhľadať lekársku
pomoc hneď, keď si všimnete, že
vaše vlasy začali rednúť.“
Alopécia nie je len jedna
Alopécie môžeme rozdeliť na reverzibilné – v tomto prípade
je pravdepodobné, že vlasy znova narastú, a ireverzibilné, pri
ktorých sa poškodia alebo úplne zničia vlasové cibuľky a vlasy
v tomto mieste už nenarastú.
Najčastejšia forma straty vlasov je androgénna alopécia, ktorej
pôvod je hormonálny aj genetický. Je oveľa častejšia u mužov.
Vo veku 50 rokov je ňou postihnutý každý druhý muž, niekedy
sa však môže začať už po puberte. Vlasy začínajú rednúť nad
spánkami a na čele, vznikajú tzv. rohy múdrosti. U žien rednú
vlasy na temene hlavy, pričom predná línia vlasov ostáva vo
väčšine prípadov zachovaná.
Telogénne eflúvium je zvýšený prechod vlasov do fázy
vypadávania a skrátenie rastovej fázy vlasu. Príčinou býva
tehotenstvo s následným pôrodom, resp. potratom, prerušenie
a zmena hormonálnej antikoncepcie, chirurgické zákroky,
vážne poranenia, vysoká teplota alebo málokrvnosť. Pacient
sa sťažuje na difúzne vypadávanie vlasov bez zápalu kože
a iných ťažkostí. Vlasy sa ľahko uvoľňujú ťahom. Na nechtoch
niekedy vznikajú priečne ryhy. Po odznení príčiny sa stav
upravuje.
Anagénne eflúvium vzniká dôsledkom negatívneho zásahu
do rastovej fázy vlasu, napr. chemoterapiou, intoxikáciou
ťažkými kovmi a stresom. Vlas sa odlamuje 2 – 3 týždne po
pôsobení škodliviny. Prognóza závisí od odstránenia príčiny.
V prípade ložiskovej alopécie je vypadávanie vlasov
na autoimunitnom podklade často v asociácii s inými
autoimunitnými ochoreniami (strata pigmentu alebo
zápalové ochorenie štítnej žľazy).
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Najčastejšie v záhlaví alebo v oblasti spánkov, prípadne inde
na tele vzniká jedno až viac okrúhlych bezvlasých ložísk. Koža
ostáva nezmenená. Splývaním ložísk môžu vypadnúť všetky
vlasy na hlave – alopecia totalis. Pri postihnutí ochlpenia
celého tela vzniká alopecia universalis. Ochorenie sa vyskytuje
pomerne často u detí a mladých dospelých. Na nechtoch
bývajú početné bodkovité depresie.
Pri údaji o vypadávaní vlasov musíme myslieť aj na
trichotilomániu, čo je označenie pre psychickú poruchu, ktorá
sa prejavuje vytrhávaním chlpov a vlasov. K trakčnej alopécii
môže viesť česanie vlasov do stiahnutých účesov, nosenie
čepcov alebo dlhodobé pôsobenie tlaku v jednom mieste.
V týchto miestach postupne vlasy rednú až prestanú rásť
úplne.
Ireverzibilné alopécie vznikajú pri poškodení vlasových cibuliek
na hlave, tvári alebo na tele. Niektoré ochorenia, infekcie
a poranenia hojace sa jazvou vedú k zničeniu vlasových
folikulov v postihnutých oblastiach, a tie sú potom úplne bez
vlasov.

Ako liečiť alopéciu?
Ak sa chcete vyhnúť strate vlasov, je nevyhnutné konať
čo najskôr: liečba je totiž oveľa efektívnejšia, ak vlasové
folikuly, cibuľky, ešte úplne nezanikli. To znamená, že je
vhodné vyhľadať lekársku pomoc hneď, keď si všimnete, že
vaše vlasy začali rednúť. Odborník vám pomôže určiť príčinu
vypadávania vlasov a rozhodnúť o vhodnej liečbe, ktorá môže
zahŕňať lokálne aplikované ošetrenie, perorálne lieky alebo
v najťažších prípadoch dokonca operácie.
Nie celkom dobrou správou je, že pacienti trpiaci alopéciou
sa často obracajú na alternatívnu medicínu, lebo konvenčná
medicína neuspokojuje ich potrebu po účinnej terapii
s dlhodobými výsledkami. Tou lepšou správou je, že
v posledných rokoch sa zrealizovalo niekoľko štúdií, ktoré
poskytli vedecké dôkazy o bezpečných, prirodzených
a účinných terapiách na obnovu vlasov.

Cystín: ingrediencia nevyhnutná pre rast vlasov
Napríklad bolo preukázané, že hrúbka a rýchlosť rastu vlasu
priamo závisí od množstva dostupného cystínu – základnej
zložky vlasu. Zníženie koncentrácie tejto aminokyseliny má
za následok oslabenie rýchlosti rastu vlasu. A naopak, čím je
prijímaná dávka cystínu väčšia, tým väčší je priemer vlasu.
V doplnkoch výživy sa osvedčila jeho kombinácia s vitamínom
B6, ktorý umožňuje začlenenie cystínu do vlasového folikulu,
so zinkom a arginínom, ako v produkte Cystiphane Biorga –
tablety.

Od vysokého tlaku k liečbe alopécie
Keď na konci šesťdesiatych rokov v klinických štúdiách začali
byť pacienti užívajúci liek na vysoký tlak minoxidil (Loniten)
trochu viac ochlpení, vedúci farmaceutickej spoločnosti to
odmietol ako neškodný vedľajší účinok. Vtedy ešte nikto
netušil, že americký Úrad pre potraviny a liečivá schváli
v roku 1988 minoxidil ako prvý regulárny prípravok na liečbu
vypadávania vlasov. V súčasnosti sa používa vo forme 2 %
a 5 % roztoku – napr. ako liek Minorga. Predpokladá sa, že
minoxidil funguje na princípe rozšírenia drobných ciev okolo
vlasového vačku, čo vedie k zlepšeniu prekrvenia a urýchleniu
látkovej výmeny, takže vlas je lepšie vyživovaný.

MINORGA 2 % dermálny roztok
MINORGA 5 % dermálny roztok
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alergia

Aj malý hmyz
dokáže spôsobiť
veľké problémy

P

Aj keď svrbí,
neškriabte sa!
Aj keď sa vám zdá, že
svrbenie po uštipnutí
nevydržíte, postihnuté miesto
si neškriabte. A pokúste sa
v tom zabrániť aj deťom.
Neustálym škriabaním si totiž
môžeme odstrániť povrchové
vrstvy kože, obnažiť jej
hlbšie štruktúry a vniesť do
postihnutého miesta infekciu.

a vysokomolekulárneho charakteru. Ich
pôsobením v koži dochádza k uvoľneniu
histamínu zo žírnych buniek a vzniká
zápalová reakcia. Ak človeka poštípe
hmyz infikovanými baktériami a človek
si štípanec rozškriabe, do rán sa dostanú
baktérie a zápal môže byť sprevádzaný
výrazným opuchom, bolestivosťou aj
horúčkou.
Bežné poštípanie spôsobuje svrbenie
zapríčinené uvoľneným histamínom
a mizne v priebehu troch až piatich dní.“
V niektorých prípadoch však poštípanie
hmyzom vyvoláva alergickú reakciu, pri
ktorej treba navštíviť lekára.

ríjemné slnečné
jarné počasie nás
láka von. Pobyt

vonku v jarnom aj
v letnom období nám však
môže poriadne znepríjemniť
uštipnutie rôznymi druhmi
hmyzu.

Uštipnutie dvojkrídlovcami –
komáre, muchy, ovady
Text: Tatiana Šušková

Ako rozoznať, kedy ide o uštipnutie, a ako
zistiť, čo nás vlastne poštípalo? A môže
byť aj obyčajný štípanec nebezpečný pre
naše zdravie? Dermato magazín hľadal
odpovede v kožnej ambulancii
MUDr. Gabriely Kolátorovej
z Polikliniky Karlova Ves v Bratislave.

Štípance a uštipnutia
V medicíne nazývame uštipnutím prejav
na koži spôsobený parazitmi, ktoré sa
dostali na pokožku človeka. Z jeho výzoru
však nie je vždy zrejmé, aký druh hmyzu
uštipnutie spôsobil.
„V miernom pásme, v ktorom žijeme,
sú závažné ochorenia spôsobené
hmyzom zriedkavejšie, rozšírené sú
najmä v trópoch. Vďaka narastajúcemu
turizmu sa však s niektorými prejavmi
uštipnutia tropickým hmyzom
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„V našich podmienkach spôsobujú najčastejšie
uštipnutia vši, ploštice, blchy, blanokrídlovce,
dvojkrídlovce a kliešte.“
stretávame už aj v našej medicínskej
praxi. V našich podmienkach spôsobujú
najčastejšie uštipnutia vši, ploštice, blchy,
blanokrídlovce, dvojkrídlovce a kliešte,“
upresňuje dermatovenerologička
MUDr. Gabriela Kolátorová.

Pri poštípaní neidentifikovaným
hmyzom vzniká na koži začervenaný
pupenček. „Ide o reakciu spôsobenú
cudzorodými látkami nachádzajúcimi
sa v slinách hmyzu. Sliny hmyzu
obsahujú rôzne látky nízko

Štípance od komárov, múch a ovadov
patria pri pobyte vonku v našich
zemepisných šírkach k najčastejším.
„Na uštipnutie komármi, muchami
či ovadmi nereaguje telo búrlivými
reakciami. Zväčša vznikajú klasické
drobné svrbivé začervenané pupence.
Pri cestách do exotických krajín treba
mať na pamäti, že komáre v trópoch
prenášajú maláriu, horúčku dengue,
preto je potrebné venovať pozornosť
destinácii, ktorú plánujeme navštíviť,
a dať sa v predstihu očkovať,“
upozorňuje MUDr. Gabriela Kolátorová.
Zo skupiny dvojkrídlovcov najčastejšie
štípu práve komáre. Na svete existuje
3000 rôznych druhov komárov, na
Slovensku 50 druhov. Aj našim komárom
sa dobre darí vo vlhkom a teplom počasí.
Bodnutie komárom nie je nebezpečné,
rozhodne však nie je príjemné.
Alergická reakcia na uštipnutie
komárom je pomerne zriedkavá.

Pichnutie komára rozoznáme podľa
toho, že miesta uštipnutia svrbia,
štípance sú na rôznych miestach, nie
v zhlukoch príliš blízko seba. Komárie
uštipnutie horšie znášajú ľudia
s oslabenou imunitou a malé deti.
—

—
—
—

—

—

Viac ako 20 % populácie patrí
medzi ľudí, ktorí sú pre komárov
atraktívnejší ako ostatní.
Komáre nás cítia na 50-metrovú
vzdialenosť.
Komáre nás identifikujú podľa pachu
kyseliny mliečnej a oxidu uhličitého.
Z našej krvi potrebuje komária
samička najmä bielkoviny
nevyhnutné na rozmnožovanie.
Ľudia s krvnou skupinou 0 sú pre
komáre dvakrát príťažlivejší ako
ľudia, ktorí majú inú krvnú skupinu.
Tehotné ženy a tučnejší ľudia sú
náchylnejší na uštipnutie komárom
preto, lebo vynakladajú viac energie
ako priemerný človek.

škvrna s bielou bodkou uprostred, kde
mohlo zostať v prípade včiel žihadlo.
Žihadlo treba vytiahnuť.
—

—

—

—

Jedným štipnutím sa dostane do
organizmu 0,5 až 2 mililitre jedu. Aj keď
je to malé množstvo, človek môže byť
na jed precitlivený.
Jedový aparát včiel a ôs je tvorený
jedovými žľazami, jedovým vakom
a žihadlom umiestneným na konci
bruška.
Včely a čmeliaky patria k menej
agresívnym blanokrídlovcom.
Bodnú len vtedy, ak sú ohrozené. Pri
bodnutí včelou je problémom včelie
žihadlo v tvare harpúny, ktoré nie
je jednoduché vytiahnuť. Bodnutie
čmeliakom býva zriedkavé.
Sršne a osy patria k agresívnym druhom
blanokrídlovcov. Ich žihadlo umožňuje
bodať viackrát. Úmrtia ľudí na alergickú
reakciu po uštipnutí osou sú 3 – 4-krát
častejšie ako smrť po uhryznutí hadom.

„Pred komármi sa môžeme chrániť
účinnými repelentmi, ochrannými
sieťkami na oknách, ale aj na detských
kočíkoch, a ak nás už doštípali, je vhodné
použiť prostriedky, ktoré pôsobia nielen
protizápalovo, ale aj tlmia bolesť,
a zároveň dezinfikujú postihnuté miesta,“
hovorí MUDr. Gabriela Kolátorová.

Uštipnutie blanokrídlovcami –
včely, osy, sršne, čmeliaky
Uštipnutie týmto hmyzom určite každý
pozná. Blanokrídlovce nehryzú, ale
pri bodnutí vylúčia do nášho tela jed.
Bodnutie včelou alebo osou je bolestivé
a vzápätí sa objavuje na koži červená
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alergia
Poštípanie včelou alebo osou môže
vyvolať dva druhy prejavov – nealergickú
alebo alergickú reakciu. Pri nealergickej
reakcii spočíva ošetrenie v dezinfekcii
miesta vpichu, opatrnom odstránení
žihadla po bodnutí včelou, aplikácii
chladivého obkladu a gélu.
„Ak človek nie je alergický na včely,
osy alebo sršne, po uštipnutí
vzniká opuch trvajúci niekoľko
dní. Horšie je to v prípade,
ak je človek na takéto
uštipnutie alergický,
ale nevie o tom.
V takom prípade
sa môže
veľmi rýchlo
rozvíjať
anafylaktická
reakcia. Jej
prvými
príznakmi sú
zrýchlený tep, potenie, slabosť, mdloby,
vracanie, poruchy dýchania,“ zdôrazňuje
MUDr. Gabriela Kolátorová.
Upozorňuje, že zvlášť nebezpečná je
situácia, ak je uštipnutie lokalizované
v oblasti pier a v ústnej dutine, pretože
pre rýchlo sa rozvíjajúci opuch slizníc
môže dôjsť až k zaduseniu. Platí pravidlo,
že čím rýchlejšie alergická reakcia
nastupuje, tým je závažnejšia.
V prípade ohrozenia spočíva
poskytnutie prvej pomoci v prikladaní
studených obkladov, vhodné je aj
užitie antihistaminika, ak ho človek
má pri sebe, a v okamžitom transporte
k lekárovi. „Pri uštipnutí v dutine ústnej
môže pomôcť cmúľanie kocky ľadu,
ale čo najrýchlejšia lekárska pomoc
často predstavuje záchranu života
človeka. Pacient, ktorý o svojej alergii
na blanokrídly hmyz vie a je vybavený
pohotovostným balíčkom, ho musí
nevyhnutne nosiť všade so sebou, ihneď
použiť a urýchlene vyhľadať lekársku
pomoc.“

—
—
—

Nezdržiavajte sa v blízkosti úľov,
dutín stromov, kvitnúcich polí.
Nechoďte naboso a chráňte si telo
vhodným oblečením.
Pri jazde na motorke a bicykli noste
prilbu a rukavice.

Kliešte

Ako predchádzať tomu, aby nás blanokrídly
hmyz pri pobyte vonku uštipol?
— Pri vychádzke do prírody nepoužívajte
parfumy, ktorých vôňa môže prilákať
hmyz.
— Vyhýbajte sa noseniu príliš farebného
oblečenia, ktoré môže evokovať
hmyzu kvitnúce rastliny.
— Pred pobytom v prírode použite
repelent.
— Ak v blízkosti lieta včela, osa, čmeliak,
nemávajte rukami a nebežte.
— Nejedzte a nepite v prírode voňavé
jedlá a sladké nápoje; nápoje
vždy prikrývajte a pred napitím sa
presvedčte, či v nich nie je spadnutý
hmyz.

„Platí pravidlo, že čím
rýchlejšie alergická
reakcia nastupuje, tým
je závažnejšia.“

Kliešte sa v prírode nachádzajú v tráve,
nízkych krovinách, v listnatých
a zmiešaných stromoch. Nepadajú však
na nás zo stromov, ako si mnohí ľudia
predstavujú, ale dostávajú sa na kožu
človeka práve z trávy. Ich najväčšia
aktivita je v našich zemepisných
podmienkach v mesiacoch apríl –
október, v priebehu roka má ich výskyt
dva vrcholy, v máji a v septembri.

Pohotovostný balíček
Každý, kto je alergický na
bodnutie hmyzom, by mal
v sezóne (od jari do jesene)
vždy a všade nosiť so
sebou balíček prvej pomoci –
pohotovostný balíček so
zachraňujúcimi liekmi.
Obsahuje adrenalínové pero,
protialergické tabletky.
Preventívna liečba pri
stanovenej alergii na osí alebo
včelí jed je možná dlhodobou
vakcináciou. Extrakt z tela
hmyzu sa niekoľko mesiacov
postupne podáva pacientovi,
dávky sa postupne zvyšujú
a telo sa stáva odolným
pred vážnymi následkami
uštipnutia.

Kliešť sa prisaje na kožu človeka a svojimi
slinami vypúšťa do kože látky tlmiace
svrbenie, znižujúce zrážanlivosť krvi.
Človek si prinesie kliešťa domov a nemusí
si ho všimnúť, zbadá ho, až keď sa kliešť
nacicia a zväčší sa.
Kliešte sa živia krvou a po ich prisatí
môže byť v mieste vpichu prítomné
začervenanie. Nie je to nebezpečné, je to
reakcia organizmu na cudzorodú látku
a odznie sama bez liečby.
Závažnejším problémom je, že kliešte
prenášajú ochorenia – kliešťovú
encefalitídu a lymskú boreliózu. Ich
prenášačom v prírode je kliešť obecný
(Ixodes ricinus). Tento druh kliešťa
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predstavuje viac než 80 percent populácie
kliešťov Slovenska.
Ohrozené časti tela sú: teplejšie miesta
s jemnejšou kožou, napr. pod pazuchou,
pod kolenami, v podkolennej jamke,
v podpazuší, v slabinách, za ušami,
v hlave a vo vlasoch.
Kliešťová encefalitída
Ochorenie vzniká 7 – 14 dní po poštípaní
nakazeným kliešťom. Prebieha v dvoch
etapách. Najskôr sa prejavuje ako ľahká
chrípka s nechutenstvom a črevnými
ťažkosťami. Tento stav trvá približne štyri
dni. Nastupujú vysoké horúčky, vracanie,
tuhnutie šije. Ochorenie postihuje mozog.
Choroba môže zanechať trvalé následky
vo forme obrny. Účinnou prevenciou je
očkovanie.
Lymská borelióza
Ochorenie sa prejaví u pacientov po 3 – 32
dňoch ako červená zväčšujúca sa škvrna,
ktorá v strede bledne. V ojedinelých
prípadoch sa pridávajú zápaly kĺbov či
iných častí pohybového aparátu alebo
nervového systému. Preto je po poštípaní
kliešťom potrebné sledovať miesto
vpichu; ak sa červená škvrna zväčšuje,
treba čo najskôr vyhľadať lekára. Na
lymskú boreliózu neexistuje účinná
očkovacia látka.
Najúčinnejšou prevenciou oboch ochorení
je dôsledná ochrana pred poštípaním
kliešťom. Kliešte však nie sú jediným
prenášačom lymskej boreliózy, môžu to
byť napr. aj komáre.
Čo mám robiť, ak ma poštípal kliešť?
— Čo najrýchlejšie ho odstrániť šetrným
spôsobom,
— vydezinfikovať poranené miesto,
— sledovať svoj zdravotný stav počas
približne troch týždňov a pri každej
zmene zdravia v podobe červenania
okolo miesta vpichu, horúčky,
prejavov chrípky alebo iných prejavov
choroby urýchlene navštíviť lekára.
Včas rozoznané ochorenie sa dá
účinne liečiť.

popŕhlenie. Ide o tzv. dermatitis
erucarum – teda húsenicovú
dermatitídu,“ vysvetľuje MUDr. Gabriela
Kolátorová.
Chrobáky
Známa je jedovatosť chrobákov z čeľade
májkovitých (Meloidae), zvlášť zástupcov
rodu Pľuzgiernik (Lytta). Ich dotyk
vyvoláva na koži vznik veľkých pľuzgierov.
Mravce
Mravce nemajú žihadlo a jed z bruška
vstrekujú do rany spôsobenej hryzadlami.
Uštipnutie mravcom zvyčajne opúcha
a po niekoľkých dňoch sa môže zmeniť na
pľuzgier. Svrbenie by malo prestať do
24 hodín.
Pavúky
Niekedy svrbivé, žihľavke podobné
postihnutie kože vyvolá aj uhryznutie
pavúkom. Prvou pomocou sú studené

obklady a opláchnutie rany vodou
a mydlom.

Je to príroda – nepodliehajte
panike
Bežne reakcia na uštipnutie hmyzom
nevyžaduje lekárske ošetrenie a telo
si s ním poradí samo. „Bežné reakcie
môžeme ošetriť ľadovým obkladom,
užitím antihistaminika, v prípade väčšej
bolesti analgetika, ale rozsiahlejšie
prejavy určite patria do rúk lekára,“
odporúča MUDr. Gabriela Kolátorová.
A čo štípe doma či medzi ľuďmi?
Uštipnutie kože si nemusíme priniesť
iba po prechádzke v prírode, ale môžeme
k nim prísť v kolektíve ľudí či v domácich
podmienkach. Poštípať či uhryznúť nás
môžu vši (vlasová, šatová, voš ohanbia),
roztoče spôsobujúce svrab, ploštice, ktoré
nie sú takým zriedkavým problémom, ako
si myslíme, alebo svetloplaché blchy.

V prírode nás môžu ohrozovať ešte:
Húsenice
„Pri pobyte v prírode môže prísť ku
kontaktu kože človeka s húsenicou,
ktorá sa priamo otrie o kožu a chĺpky
húsenice kožu popŕhlia. Takéto prejavy
vidíme najčastejšie v oblasti krku. Na
koži sa objavia svrbivé „žihľavkovité“
svetločervené prejavy pripomínajúce
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melazma
dermálne, zmiešané a nepomenované.
Epidermálny typ súvisí s nadbytkom
melanínu v povrchových vrstvách kože,
pri dermálnej melazme ide o prítomnosť
takzvaných melanofágov na celej koži.
Zmiešaný typ zahŕňa oba spomínané typy.
Posledný typ sa vyskytuje u osôb s tmavou
kožou. Najviac prípadov tvorí zmiešaný
typ melazmy.

Ako sa melazma diagnostikuje?
Dermatológovia určujú melazmu
vizuálnym vyšetrením kože. Pri
diagnostikovaní môže pomôcť špeciálne
svetlo. V zriedkavých prípadoch sa
odporúča kožná biopsia (odber vzorky
postihnutého tkaniva), aby sa vylúčili iné
príčiny lokálnej hyperpigmentácie.

„Melazma sa vyvíja
pomaly a môžete ju
včas korigovať.“
ukončení dojčenia, po prerušení užívania
hormonálnej antikoncepcie či z iných
dôvodov. Niektorí odborníci navrhujú
liečbu chemickým pílingom, ktorého je
niekoľko druhov – podľa typu a citlivosti
pleti. Oficiálne však neexistuje žiaden
vedecký dôkaz, že to naozaj funguje.
Rovnako možno použiť laserové ošetrenie,
no aj pri ňom sa ukázalo, že nefunguje
vždy, a keď funguje, tak len dočasne.
Ak chcete dosiahnuť viditeľné výsledky,
rozhodne treba ošetrenia opakovať.

Liečba a prevencia

Prečo vznikajú tmavé
škvrny na pokožke?

M

elazma – táto hyperpigmentácia sa vyskytuje
najčastejšie u žien vo veku 20 až 50 rokov.
Čiastočne ju môže spôsobiť slnko, ale aj

genetické predispozície či hormonálne zmeny.

zmeny hladín estrogénu, progesterónu
a hormónu melanotropínu, ktorý stimuluje
melanocyty. Klinické štúdie ukázali,
že melazma sa zvýrazňuje v letných
mesiacoch, keď je slnko najintenzívnejšie.
V zime pigmentácia škvŕn slabne.

Progesterón zvyšuje po
menopauze výskyt melazmy
Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Čo by ste mali vedieť o melazme?
K príznakom patria škvrny tmavšej farby,
najčastejšie hnedé, ale môžu byť aj
modrosivé. Zvyčajne sa objavujú u žien
v reprodukčnom veku, a to hore na lícach,
na čele, na brade, nad hornou perou.
Škvrny sa často objavujú aj u žien, ktoré
užívajú hormonálnu antikoncepciu
alebo počas tehotenstva. Vyšší výskyt je
u žien v teplejších krajinách, čo je dôkaz,
že slnečné žiarenie má vplyv na vznik
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a rozvoj hyperpigmentácie. U mužov sa
melazma prakticky vôbec nevyskytuje.

Prečo vzniká melazma?
Presná príčina zostáva dodnes
neobjasnená. Isté je, že tmavé škvrny
môže vyvolať nadmerné slnenie,
a to špeciálne u ľudí s genetickou
predispozíciou. Ak sa tento stav vyskytne
počas tehotenstva, hovorí sa mu chloazma
alebo tehotenská maska. Ide o dôsledok

Zaujímavé je, že u žien po menopauze,
ktoré užívajú progesterónovú hormonálnu
substitučnú liečbu, je riziko vzniku
melazmy vyššie. Ak užívajú estrogén
samostatne, riziko sa znižuje. Zhoršenie
stavu môžu urýchliť aj nešetrné prípravky
alebo ošetrenia, ktoré pokožku dráždia.
Samozrejme, funguje tu aj genetická
predispozícia – ak mal niekto vo vašej
rodine melazmu, je vyšší predpoklad, že
tmavé škvrny na tvári postihnú aj vás.

Hoci nás melazma neohrozuje na zdraví,
tento stav sa dá liečiť. Kožní lekári
odporúčajú jednoduchú prevenciu –
vyhýbať sa pričastému pobytu na slnku.
Už existujúce škvrny môžeme zmierniť
pravidelnou aplikáciou opaľovacích
krémov so SPF 50 a viac, resp. krémov na
vybielenie postihnutých miest pokožky
(2 až 4 % hydrochinón).
Krémy sa zvyčajne aplikujú na hnedé
škvrny dvakrát denne. Ak nie sú súčasťou
opaľovacieho krému, na zosvetľujúci krém
treba použiť každé ráno ešte aj opaľovací.
Okrem odporúčaného faktora (50 a viac)
musíme sledovať pri výbere opaľovacieho
krému jeho zloženie.

Ako si vybrať správny krém na
melazmu
Vyberte si prípravok, ktorý obsahuje oxid
zinočnatý a/alebo oxid titaničitý, pretože
vám poskytne aj ochranu proti UVA.
Chemické blokátory totiž nemusia
blokovať oba typy (UVA a UVB) tak
efektívne ako zinok alebo titán. Čím
pravidelnejšie tieto prípravky používate,
tým je väčšia šanca, že sa zbavíte
nepríjemných fliačkov.
Na liečbu najlepšie reaguje epidermálny
typ melazmy, pretože pigment je bližšie
k povrchu kože. V každom prípade sa
oplatí navštíviť kožného lekára, ktorý
vám predpíše krém na vaše potreby. Krém
môže podráždiť okolitú pokožku, preto ho
nanášajte presne na oblasť, ktorú chcete
vybieliť.

Typy melazmy

Môžu škvrny zmiznúť samy od
seba?

Doposiaľ v melazme identifikovali štyri
typy pigmentových vzoriek: epidermálne,

Niektoré ženy majú skúsenosti
s vymiznutím príznakov po pôrode, po

Ako funguje hydrochinón?
Zjednodušene povedané, hydroxyfenolová
chemikália blokuje tvorbu melanínu,
ktorý dodáva farbu pokožke. Na liečbu
melazmy možno použiť aj kyselinu
azelaínovú, ktorá sa považuje za bezpečnú
a účinnú aj pri akné. Ďalšou alternatívou
sú krémy na báze retinoidov – Retin A,
Renova, Retin A Micro.

„Kožní lekári
odporúčajú jednoduchú
prevenciu – vyhýbať sa
pričastému pobytu na
slnku.“

Aká je prognóza?
Odborníci považujú melazmu za chronickú
poruchu s pravidelnými výkyvmi – raz
je lepšie, raz horšie. Vo všeobecnosti sa
však dá povedať, že prognóza tohto stavu
je dobrá, a to aj preto, lebo melazma sa
vyvíja pomaly a môžete ju včas korigovať.
Postupné vymiznutie tmavých škvŕn je
založené na správnej kombinácii liečby
pre jednotlivé typy kože. Ak tmavé škvrny
nereagujú na liečbu, je veľký predpoklad,
že sú spôsobené nadmerným pobytom na
slnku.

Upravte svoj jedálny lístok
V prevencii a liečbe melazmy si môžete
pomôcť aj stravou a životným štýlom.
V prvom rade sa vyhýbajte hormonálnym
liekom a výživovým doplnkom
s hormónmi, samozrejme, len vtedy, ak
vám to zdravotný stav dovoľuje. Riziko
nevzhľadných škvŕn znížite stravou, ktorá
je bohatá na antioxidanty. Jednoducho:
jedzte čo najviac pestro sfarbeného ovocia
a zeleniny.
Ak máte vysoké riziko melazmy
alebo už máte pigmentové škvrny na
tvári, pričom užívate hormonálnu
antikoncepciu, mali by ste zvážiť jej
vysadenie. Porozprávajte sa so svojím
gynekológom a vyhľadajte alternatívu.
Zdroje:
www.medicinenet.com/melasma/article.htm#do_
lasers_work_for_melasma
www.skincareguide.com/article/skin-conditions/
sun-damage/myths-and-facts-about-melasma
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155956/
http://vanitynoapologies.com/15-facts-melasmadidnt-know-causes-prevention-treatment/
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kurie oko

Nechcená
„ozdoba“
na našom
tele

K

urie oko patrí medzi najčastejšie
kožné ochorenia – trápi veľké
množstvo ľudí bez ohľadu na

vek. Bolesť, nepohodlie, každodenné
zakrývanie postihnutého miesta či pocit
hanby pre nepekný vzhľad – to všetko nám
znepríjemňuje život.
Text: Lucia Kajanovičová
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Kurie oko (lat. Clavus) je ohraničené zhrubnutie pokožky so
stredovo zvýrazneným ložiskom stvrdnutej suchej kože. Toto
zhrubnutie spôsobuje sústavný a dlhodobo pôsobiaci tlak na
určité miesto kože, kde sa nachádza kosť. Najčastejšie sú teda
postihnuté nohy (prsty, päta, chodidlo), kde dochádza k treniu
obuvi o kosť na nohe, a potom stvrdnutiu kože. Výnimkou nie je
ani kurie oko na článkoch prstov na rukách.
Rovnako rozšírené ako kurie oká sú napríklad bradavice. Niekedy
je veľmi ťažké identifikovať, či ide o kurie oko alebo bradavicu.

Aký je rozdiel medzi kurím okom a bradavicou?
Pre laika môže byť kurie oko a bradavica jedna a tá istá
nepekná vec na tele. Hoci vizuálne sú si veľmi podobné, rozdiel
medzi nimi je zásadný, a to najmä v pôvode vzniku. Presnú
identifikáciu nám môže poskytnúť iba kožný lekár – dermatológ.
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Ako vyzerá kurie oko
Na rozdiel od bradavíc kurie oko nie je spôsobené vírusovým
ochorením. Tvorí ho zhluk stvrdnutej kože, ktorý má žltú až
šedožltú farbu, pričom miesto je bolestivé na dotyk. Ložisko je
pravidelne ohraničené, s priemerom asi jeden cm. Koreň ložiska
môže zasahovať až do vonkajšieho obalu kosti (periostu), kde sa
nachádzajú cievy a nervy. Ložisko sa najčastejšie vytvára na prstoch
nôh a chodidiel. Koža okolo kurieho oka býva zapálená a bolesť je
vyvolaná nosením nevhodnej obuvi alebo určitou deformáciou nôh.
V závislosti od miesta vzniku kurieho oka (medzi prstami, chodidlo,
päta) sú rôzne aj prejavy. Pri neliečení a neustálom dráždení
postihnutého miesta môže dôjsť k začervenaniu, a potom ku
krvácaniu alebo hnisaniu, čo spôsobuje veľké bolesti.

„Najčastejšie sú postihnuté
nohy (prsty, päta, chodidlo), kde
dochádza k treniu obuvi o kosť na
nohe, a potom stvrdnutiu kože.“
Čo sú to bradavice?
Bradavice vznikajú kvôli HPV vírusom (human papiloma virus).
HPV vírusov je približne 150 typov. V závislosti od toho, ktorý
kmeň zaútočil na organizmus, sa bradavice odlišujú farbou
i tvarom.
Bradavice sú zrnité útvary vo farbe okolitého tkaniva. Na rozdiel
od kurieho oka bradavica môže vzniknúť kdekoľvek na tele.
Infikovať sa môžete napríklad vo vlhkom prostredí (bazén,
sauna, kúpalisko). Vo väčšine prípadov ide len o estetický
problém, ktorý hravo vyrieši kožný lekár.

Ak sa bradavica nachádza na chodidle, je postupne zatlačená
do spodných vrstiev pokožky, kde vytvára čierne alebo červené
body. Na rozdiel od kurieho oka bradavice nemajú koreň, no ak
sa vytvoria hlboko v koži, môžu byť bolestivé.

S čím si ešte môžeme pomýliť kurie oko?
Kurie oko rovnako ako pľuzgier, mozoľ alebo kostný výrastok
zaraďujeme medzi kožné ochorenia, ktoré vznikajú kvôli
pôsobeniu tlaku a trenia. Viete rozlíšiť pľuzgier, otlak a mozoľ?
— Pľuzgier – najčastejšie poškodenie kože. Vzniká ako dôsledok
trenia pri tesnej obuvi, keď sa oddelí vrchná vrstva kože
od hlbšej. Hlbšia vrstva produkuje tekutinu, ktorá vytvorí
pľuzgier, aby ochránil novú pokožku. Po určitom čase
pľuzgier buď praskne, alebo sa tekutina sama vstrebá.
— Otlak – začervenanie, ktoré môže prejsť až do pľuzgiera,
prípadne samo vymizne (po odstránení tlaku a trenia).
— Mozoľ – ide o zrohovatenú (stvrdnutú) kožu, ktorá vzniká
z neprimeraného zaťažovania nohy alebo ruky. Je to vlastne
obranná reakcia pokožky na dlhodobé otláčanie kože. Mozoľ
nie je ostro ohraničený a má rovnaké sfarbenie ako okolitá
koža. Často vznikajú bolestivé trhliny alebo sa odlupujú
vrchné vrstvy kože.

Ako sa zbaviť kurieho oka?
Na trhu je dnes veľké množstvo produktov na liečbu a
odstránenie kurieho oka. Väčšinu z nich bez problémov zakúpite
v lekárni. Iné, tzv. domáce recepty, majú zase hojné zastúpenie
na internete a diskusných fórach.
Ešte skôr, ako začnete s liečbou kurieho oka, treba najprv zistiť,
či naozaj ide o kurie oko, a nie napríklad bradavicu. Až potom
môžete začať s liečbou.
Veľký dôraz na liečbu kurieho oka by mali klásť ľudia s cukrovkou
alebo obezitou, pretože práve u nich môže dôjsť k zapáleniu kože
a komplikovanejšiemu priebehu ochorenia.

Domáca liečba
Ak ste sa rozhodli, že návštevu lekára si necháte ako poslednú
možnosť, a teda si kurie oko odstránite sami, k najosvedčenejším
receptom patria zábaly z domácich surovín. Tieto klasické
metódy však nie sú podložené ničím iným iba pozitívnymi
skúsenosťami ľudí.
1. Citrónová šťava zmiešaná s octom – tampón sa priloží na
kurie oko, zaviaže a nechá pôsobiť. Podobne zaužívané sú aj
obklady citrónovej šťavy s cibuľou alebo cibule so soľou.
2. Banán s cesnakom či striedka chleba s octom. Pri oboch sa
odporúča opakovať kúru každé 3-4 dni a používať pemzu na
odstránenie zhrubnutej kože.
3. Lastovičník väčší (Chelidonium majus) – potierajte kurie oko
šťavou z tejto rastliny.
Tieto metódy sú založené na zmäkčení kurieho oka, čo podporí
jeho odstránenie (odlúpenie). Ich účinnosť však nie je odborne
potvrdená, a preto ak nepozorujete zlepšenie, bude vhodnejšie,
keď vsadíte na nižšie uvedené metódy.

Pomôže mi pedikúra?
Ďalšou možnosťou, ako odstrániť kurie oko, je návšteva
pedikéra. Odstránenie je takmer bezbolestné a prebieha najskôr
odstránením odumretej kože brúsiacimi prístrojmi. Následne
sa koreň kurieho oka jemne vyškrabne. Nie je pravidlom, že
pod zhrubnutou kožou sa musí nachádzať iba jedno kurie oko,
častokrát ich býva oveľa viac.

Kedy pedikúra nepomôže
Ak vám kurie oko spôsobuje bolesti, je na nevhodnom mieste, je
veľké alebo krváca, neváhajte zájsť k lekárovi. Ten môže zvoliť
vypálenie kurieho oka tekutým dusíkom.
Ide o mierne bolestivý zákrok, pri ktorom sa kurie oko zmrazí
tekutým dusíkom a do niekoľkých dní odpadne. Niekedy treba
opakovať procedúru viackrát. Chirurgické odstránenie spočíva vo
vyrezaní celého kurieho oka s lokálnym umŕtvením.

Pomôžu mi prípravky z lekárne?
V rámci voľnopredajných prípravkov sú v lekárni k dispozícii
náplasti na kurie oká s obsahom liečivej látky (najčastejšie
kyselinou salicylovou). Odporúča sa ich aplikácia približne
dvakrát týždenne.
Dávajte si pozor na to, aby ste náplasti prikladali len na kurie
oko, lebo môžu podráždiť i okolitú zdravú kožu. Aj náplasti
fungujú na princípe zmäkčenia a následného odlúpenia kože.
Nepoužívajte kyselinu salicylovú, ak trpíte poruchami cirkulácie,
cukrovkou alebo poškodením nervov. Ak si nie ste istí, ktorá
metóda je pre vás vhodná, poraďte sa so svojím lekárom alebo
s lekárnikom.

„Skôr, ako začnete s liečbou
kurieho oka, treba najprv zistiť,
či naozaj ide o kurie oko, a nie
napríklad bradavicu.“
Ako zabrániť vzniku kurieho oka?
Keďže kurie oko nie je spôsobené vírusovým ochorením,
nemusíte sa báť, že sa ním nakazíte. Ide však o vizuálne
nepríjemnú a bolestivú záležitosť, preto neváhajte navštíviť
kožného lekára alebo sa o možnostiach liečby poraďte
s lekárnikom. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam, stačí, keď
budete dodržiavať pár základných pravidiel.
— Noste voľné, mäkké, a hlavne pohodlné topánky. Dvakrát to
platí pre ľudí, ktorí v zamestnaní dlhšie stoja.
— Dodržujte hygienu nôh. Umývajte si spodnú časť chodidla
i priestory medzi prstami.
— Používajte prostriedky na zmäkčenie kože, ak má vaša koža
tendenciu tvrdnúť.
— Vyhnite sa častému noseniu topánok s vysokým podpätkom.
Neprirodzená poloha nohy deformuje a spôsobuje
neprimeraný tlak na prsty.
Autorka je farmaceutka.
Zdroje:
https://emedicine.medscape.com/article/1089594-overview
www.tvojlekarnik.sk/liecba/telo/koza/bradavice-a-kurie-oka/kurie-okabradavice-vyrastky-naplaste-alebo-roztoky/
https://emedicine.medscape.com/article/1089594-treatment
http://pharus.sk/articles/default/detail/136?submodule=articles
www.nhs.uk/conditions/corns-and-calluses/treatment/
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bromodóza

Zápach nôh:
Čo signalizuje a kedy
už nie je v poriadku?

P

redstavte si situáciu: prídete

Ako predchádzať zápachu nôh?
Samozrejmosťou by mala byť každodenná hygiena. Zaobstarajte
si jemné antibakteriálne mydlá a antiseptické roztoky. Keď
sa umývate, špeciálnu pozornosť venujte priestorom medzi
prstami.
Nohy potrebujú dýchať, aby sa nepotili – inak vzniká živná pôda
pre rozmnožovanie baktérií. Preto si neprehrievajte chodidlá
v hrubých papučiach alebo ponožkách. Ak sa vám v niektorých
topánkach potia nohy viac, nepoužívajte ich.

Aké topánky a ponožky nekupovať?
Zdravie nôh je ohrozené najmä v lacnejších topánkach zo
syntetických materiálov, čo platí aj pre syntetické ponožky
a pančušky. Lesklá plastová obuv môže vyzerať módne, ale
zdravá rozhodne nie je, rovnako nosenie gumákov na bežný deň.
Ideálna obuv by mala byť vzdušná – s otvormi a z priedušného
materiálu (napr. koža, plátno). Zapáchajúce nohy spôsobuje aj
stará vložka. Vymeňte ju za novú, antibakteriálnu. Mali by ste ju
zohnať v každej predajni zdravotníckej obuvi.

Píling chodidiel
Väčšinou nestačí pravidelná hygiena, dôležité je aj
odstraňovanie odumretých buniek kože. Píling si môžete robiť
špeciálnymi hubkami, prírodnou pemzou alebo prípravkom
z granátového jablka, a to dva až trikrát týždenne.

niekam na návštevu a ľudia sa od
vás začnú odvracať.

„Dobré je, že tento spoločenský
problém môžeme odstrániť, keď
nájdeme hlavnú príčinu.“

byť zápach nôh – vašich. Tento zápach sa
v určitých situáciách ešte znásobuje, čo celý
problém iba zhoršuje.

Antibakteriálne kúpele
Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

„Páchnuce nohy sa týkajú až
16 % dospelých.“

Ak žiadna z týchto metód nezaberá a zápach nôh pretrváva,
vyhľadajte kožného lekára. Ten presne zhodnotí váš stav. Môže
ísť o infekciu, ktorú treba liečiť, a môžete ju šíriť ďalej.
V závažnejších prípadoch, keď dôjde k premnoženiu škodlivých
baktérií, dostanete antibiotické krémy alebo perorálne
antibiotiká, prípadne iné druhy liekov.

Ionoforéza

Vôbec nechápete prečo. Dôvodom môže

Lekári majú pre zapáchajúce nohy odborný termín –
bromodóza. Páchnuce nohy sa týkajú až 16 % dospelých.
Väčšinou ich automaticky obviňujeme zo zlej hygieny, ale nie je
to tak vždy.
Dobré je, že tento spoločenský problém môžeme odstrániť, keď
nájdeme hlavnú príčinu. Najčastejšie je to teplo a vlhko, ktoré
tvoria ideálne podmienky na množenie baktérií.
To znamená, že sa môžete sprchovať aj trikrát denne (čo
rozhodne nie je žiaduce), a napriek tomu (či práve preto) vám
nohy budú smrdieť.

Čo robiť, ak sa to nelepší?

Baktérie, ktoré žijú na našich nohách, vytvárajú podobné plyny,
aké vznikajú pri výrobe syrov. To je dôvod, prečo môžu spotené
nohy páchnuť ako známe olomoucké syrčeky.
Veľmi častou príčinou zapáchajúcich nôh sú aj plesňové
infekcie.

Komu najčastejšie zapáchajú nohy?
Možno by ste ich netipovali, ale sú to adolescenti a tehotné
ženy. Je to kvôli veľkým hormonálnym zmenám. Vysokú
pravdepodobnosť však môžete mať aj vy, ak ste celý deň
v jedných topánkach (ešte horšie, ak sú nevzdušné).
Zapáchajúce nohy môžu byť aj signálom veľkého stresu. Vtedy
musíte riešiť stres, nielen zápach nôh. Ten je iba dôsledkom
vášho psychického rozpoloženia.

Na tento účel je vhodná Epsom soľ rozpustená v horúcej vode.
Máčajte si v nej nohy 10 až 20 minút, potom ich dôkladne osušte.
Proti zápachu môžete použiť aj ocot a vodu v pomere 1 : 2. Nohy
si máčajte v roztoku 15 až 20 minút. Tento postup nie je vhodný,
ak máte rany, vredy alebo škrabance.

Jednou z možností liečby zápachu nôh je ionoforéza. Ide
o typ elektroliečby, ktorý sľubuje dlhodobejšie výsledky. Electro
antiperspirant funguje zvyčajne 10 až 11 mesiacov, potom treba
terapiu zopakovať.

Botox
Potenie nôh môžete riešiť aj injekciami botulotoxínu. Ide
o bolestivé ošetrenie, ktoré zabraňuje poteniu nôh na tri až štyri
mesiace. Účinok je teda podstatne kratší.
V každom prípade, skôr ako sa rozhodnete pre niektorú z dvoch
metód, dajte sa vyšetriť odborníkom. Zápach nôh je totiž často
výsledkom nesprávnej hygieny, v horšom prípade ochorenia,
napríklad mykózy, a vtedy treba nasadiť liečbu.

Zopár rád na záver:
Antiperspirant
Na maskovanie zápachu pomáha aj antiperspirant či kukuričný
škrob, ktorý absorbuje pach. Skôr ako sa obujete do ponožiek
a topánok, prepudrujte si nohy kukuričným škrobom, najmä
medzi prstami. Myslite však na to, že antiperspirant ani
kukuričný škrob problém nevyriešia, len prekryjú pach. Lepšie
je hľadať príčinu a riešiť ju.

Čaj a bylinky
Skúste si počas 7 dní namáčať nohy v silnom čiernom čaji, každý
deň aspoň 30 minút. Kyselina trieslová ničí baktérie a uzatvára
póry. Vyskúšať môžete aj odvar z mäty piepornej, šalvie a šťavy
z citróna.

1. Nohy nechajte dýchať vždy, keď je to možné.
2. Noste so sebou čisté bavlnené ponožky na prezutie.
3. V práci si vymieňajte topánky za pohodlné a vzdušné (ak je
to možné).
4. Nenoste dva dni za sebou tie isté topánky.
5. Vlhké topánky nechajte dokonale vyschnúť.
6. Pite veľa vody – je to najlepší spôsob, ako bojovať proti
infekciám a zápalom.
7. Nepoužívajte spoločné uteráky ani koberčeky, na ktorých
stojíte bosí.
8. Doplňte si zinok – morské plody, hovädzie mäso, špenát,
fazuľa, ovsené vločky, cereálie, huby, mandle, kešu orechy.
Zinok zmierňuje potenie a pach tela.

Čo je to hyperhidróza?
Premnožené baktérie
Na každom chodidle máme približne 250 000 potných žliaz.
Tie dennodenne produkujú asi 500 ml potu. Na našich nohách
prirodzene žijú aj baktérie, ale k zápachu dochádza až pri ich
premnožení.
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Nadmerné potenie nôh – avšak nielen nôh, ale celého
tela – môže byť spôsobené chorobným stavom nazývaným
hyperhidróza. Potenie nôh v tomto prípade nemôžete ovplyvniť.
Väčšinou je také intenzívne, že nohy sú stále mokré. Vtedy
môže byť riešením ionoforéza.

Roztoky z lekárne
Zápach nôh môžu vyvolávať aj baktérie, ktoré spôsobujú akné.
Oplatí sa vyskúšať 10 % roztok benzoylperoxidu alebo poproste
lekára, aby vám predpísal roztok hexahydrátu chloridu
hlinitého.

Zdroje:
www.medicalnewstoday.com
www.betterhealth.vic.gov.au
www.nhs.uk
www.disabled-world.com
www.rd.com
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nechty

Zarastený necht:
Kedy už nejde
o estetiku, ale
o zdravie?

Športovci a baletní umelci
Akákoľvek opakovaná činnosť, ktorá vytvára tlak na prsty na
nohách, zvyšuje riziko zarastenia nechtu. Zo športovcov sa s tým
stretávajú najmä futbalisti a kickboxeri, ale aj baletní umelci
vedia, čo je to zarastený necht.

Príznaky zarasteného nechtu
Najprv si nemusíte nič všimnúť, len pri strihaní nechtov zistíte,
že vám zarastajú do kože. Keď sa pravidelne venujete pedikúre,
môžete tento problém vyriešiť aj sami.
Horšie je, ak už cítite bolesť. Ak je koža vedľa nechta citlivá,
opuchnutá alebo stvrdnutá, pri zatlačení obvykle bolí.

Príznaky infekcie
Nepríjemné je, keď sa do postihnutého prsta dostane infekcia.
Spoznáte to podľa červenej opuchnutej kože, hnisu, krvácania
a bolesti. V tejto situácii už vyhľadajte lekára a neliečte sa
radami z internetu.

Čo urobí lekár?
Lekár vykoná prehliadku vášho prsta, prípadne urobí aj testy. Ak
zistí infekciu, je pravdepodobné, že vás pošle na RTG. Výsledok
ukáže, ako hlboko je necht zarastený a či tento stav vznikol po
úraze, alebo nie. Lekár vám potom nasadí antibiotické krémy.

Domáca liečba zarasteného nechtu

O

nychokryptóza (z gréckych
slov onyx – necht, a kryptos –
skrytý), ľudovo zarastený necht,

„Riziko zarastania nechtov stúpa
s vekom, pretože s pribúdajúcimi
rokmi sa nechty stenčujú.“

zarastie do kožného valu.

Riziko zarastania nechtov stúpa s vekom, pretože
s pribúdajúcimi rokmi sa nechty stenčujú. Ohrozenou skupinou
sú aj diabetici a pacienti, ktorí majú kvôli nejakej chorobe
nedostatočne prekrvené nohy.

Najčastejšia príčina – nesprávne strihanie nechtov
Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Zarastený necht nemusí byť len kozmetickým problémom.
S liečbou môžete začať aj doma, ale sú situácie, ktoré vyžadujú
lekárske ošetrenie.

Komu najskôr zarastie necht?
Najčastejšie zarastajú nechty ľuďom, ktorým sa nadmerne potia
nohy. Napríklad tínedžeri nosia nevhodné topánky iba preto,
lebo sa im páčia.
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zníženiu prietoku krvi do nohy, čo môže viesť až k odumretiu
tkaniva. Neliečená infekcia sa môže preniesť aj do kostí. To
všetko z obyčajného zarastaného nechta.

Ako predísť zarastaniu nechtov?
— Nechty na nohách si strihajte dorovna, nie do oblúka.
— Nestrihajte si nechty priveľmi nakrátko.
— Používajte obuv, ponožky a pančuchy, ktoré sú vám
príjemné.

Viete, čo je špona?
Pedikér vám pri podozrení na zarastajúci necht môže odporučiť
šponu. Špona je strojček na udržanie tvaru nechta a funguje
podobne ako strojček na zuby.
Špona minimalizuje zakrivenie nechtov a udržiava ich
v prirodzenom stave. Ak sa u vás problémy so zarastajúcimi
nechtami opakujú, zaobstarajte si šponu.

Kedy je potrebná chirurgická liečba?

sa vyskytuje rovnako u mužov aj žien.
Hovoríme o ňom vtedy, ak okraj nechtu

Neinfikovaný zarastený necht môžete liečiť aj doma, ale ak máte
podozrenie na infekciu, radšej navštívte lekára.
A čo vám pomôže, ak máte zarastený necht bez infekcie?
— Výmena obuvi – ak je nepriedušná alebo vás tlačí,
— dôkladné sušenie nôh po umývaní,
— kúpeľ nôh v teplej vode – 3 až 4-krát denne (aspoň 15 – 20
minút),
— odtláčanie kože od nechta vatovou tyčinkou namočenou
v olivovom oleji.
Ak sa stav nelepší alebo je to ešte horšie, vyhľadajte lekára.
Alternatívou môže byť odborná pedikúra. Niektoré štúdiá
napríklad ponúkajú ošetrenie zarastajúceho nechta laserom.
My vám predsa len radíme lekára.

„Nepríjemné je, keď sa do
postihnutého prsta dostane
infekcia. V tejto situácii už
vyhľadajte lekára a neliečte sa
radami z internetu.“

Najskôr nám nechty zarastú, ak si ich nesprávne striháme.
Nechty na nohách si vždy striháme dorovna. Ak sa pokúšame
vytvoriť oblúčik, hrozí nám zarastenie nechtu do kožného valu.
Ďalšie stavy a situácie, pri ktorých hrozí zarastenie nechtu:
— nepravidelné, pokrivené nechty,
— poškodenie nechtu – po úraze alebo pri opakovanom kopaní
do lopty (futbalisti),
— topánky alebo ponožky tlačia na prsty, sťahujú ich
a deformujú,
— nesprávna hygiena chodidiel – nedokonalé umývanie a zlé
vysušenie,
— zlé držanie tela,
— genetická predispozícia.

Odborník v prvom rade musí zvážiť, či je chirurgický zákrok
vôbec nutný. Čiastočné odstránenie nechta znamená, že vám
odstráni postihnutú časť, aby mohol vyrastať zdravý necht.
Chirurg vyberie svorkou časť nechta, ktorá sa zrástla s kožou.
Tento zákrok sa vykonáva pri nepravidelne zakrivených alebo
zhrubnutých nechtoch. Nový necht vám narastie do pár
mesiacov – podľa toho, koľko lekár odobral. Vyrieši to problémy
až v 98 % prípadov.
K celkovému odstráneniu nechta sa pristupuje pri stenčenom
nechte. V lokálnej anestézii vám odstránia celý necht (tzv.
matrixektómia). Po zákroku dostanete antibiotiká a bandáž.
Pravdepodobne vám odporučia, aby ste mali nohu vyloženú
a nosili špeciálnu obuv. Obväz vám odstránia zvyčajne dva dni po
operácii. Potom je dôležité vetranie nohy a máčanie v slanej vode.
Narastenie nového nechta trvá približne rok, niekedy aj dlhšie.
Chirurgických metód je viac, toto sú však tie najčastejšie.

Čo sa stane, keď neriešite akútny stav
Najmä u diabetikov treba akúkoľvek infekciu na nohe vnímať
ešte pozornejšie. V niektorých prípadoch dochádza k rapídnemu

zarastený necht

použitie špony

zdravý necht

Zarastený necht u bábätiek
Najmenším deťom – dojčatám, namáčajte nožičky 2 až 3-krát
denne do teplej mydlovej vody. Dôkladne ich vysušte a naneste
tenkú vrstvu voľnopredajnej antibiotickej masti.
Dobré je, ak niekoľkokrát denne položíte pod okraj nechta kúsok
sterilnej gázy alebo dentálnu niť. Takto zdvihnete okraj nechta
a oddelíte ho od kože.
Samozrejme, pri začervenaní, zápachu či hnise už nič neliečte.
Čo najskôr navštívte lekára, aby sa infekcia nešírila ďalej.
Zdroje:
www.healthline.com
https://orthoinfo.aaos.org
www.foothealthfacts.org
www.medicinenet.com
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koža a slnko

Dôsledky UV žiarenia
na našu kožu
že je dôležité

chrániť sa pred slnečným

žiarením. Prečo? Aký dopad Fotoageing
má nadmerné vystavenie sa
UV žiareniu na našu kožu?
Text: MUDr. Alexandra Viestová
Dermatovenerologická klinika LF UK
a UN Bratislava
Foto: La Roche-Posay

Čo sa deje v koži, keď sa
opaľujeme?
Medzi klasickými kožnými bunkami
(keratinocytmi) sú v koži roztrúsené
špecializované bunky – melanocyty. Tie
sú stimulované UVA aj UVB žiarením
na tvorbu tmavohnedého kožného
pigmentu – melanínu, ktorý pomáha
ochraňovať kožu pred UV žiarením. Táto
ochrana však nie je dostačujúca a opálená
koža má ochranný faktor na úrovni SPF
2 – 4. Opálenie kože teda nie je nič iné ako
znak toho, že naša koža sa pokúša brániť.
Vysoké dávky UV žiarenia zabíjajú
väčšinu našich kožných buniek vo
vrchných vrstvách kože a bunky,
ktoré nie sú zničené, sú poškodené.
Spálenie v najjemnejšej forme zahŕňa
začervenanie kože, ktoré sa objavuje
krátko po vystavení sa slnečnému žiareniu
a dosahuje maximálnu intenzitu 8 až 24
hodín po opálení. Silné spálenie však
môže spôsobiť až pľuzgiere a ošupovanie,
čo je nielen bolestivé, ale zanecháva novú
bielu nechránenú kožu, ktorá je ešte viac
náchylná na poškodenie UV žiarením.
Existujú aj ľudia, ktorí sú alergickí na UV
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Expozícia slnečným lúčom podporuje
starnutie kože, tzv. fotoageing. UVB
preniká do povrchových vrstiev kože
a tam stimuluje množenie buniek. Čím
viac buniek vznikne, tým je koža hrubšia.
UVA preniká do hlbších vrstiev kože, kde
porušuje spojivové tkanivo. Koža tým
stráca elasticitu a pevnosť a stáva
sa zvráskavenou a ochabnutou.
Následkom sú aj často viditeľné
pigmentové a starecké škvrny, ktoré
vznikajú nadbytkom produkcie melanínu.
Slnečné žiarenie rovnako kožu vysušuje
a spôsobuje rozšírenie cievok, ktoré môže
pretrvávať.

Nielen estetické dôsledky
Nadmerným slnením môže dôjsť k vzniku
rakoviny kože. Nemelanómová rakovina

kože najčastejšie vzniká na miestach
vystavených slnečnému žiareniu, ako
je tvár, uši, krk, predlaktia. Zistenie, že
sa častejšie vyskytuje u ľudí pracujúcich
v exteriéri ako v interiéri, poukazuje
na to, že akumulovaná expozícia UV
žiareniu hrá dôležitú úlohu v jej rozvoji.
Najčastejším typom je bazocelulárny
karcinóm (bazalióm), ktorý metastázuje
vzácne. Menej častým typom je
spinocelulárny karcinóm, ktorého
metastázy nájdeme pri neskorom
objavení veľmi často.
Najzhubnejším nádorom vôbec je
malígny melanóm. Môže vzniknúť ako
nové znamienko alebo z už existujúceho
znamienka zmenou jeho farby, tvaru,
veľkosti. Melanómy majú sklon byť
nepravidelného tvaru a nejednotnej
farby. Ak sa rozpozná zavčasu, dá sa
dobre liečiť.

Veľmi vysoká, odolná a neviditeľná ochrana tváre.
Pre citlivú až reaktívnu pleť.

ANTHELIOS
SHAKA FLUID SPF 50+

odolný voči
potu

ULTRAFLUIDNÁ | PRIEHĽADNÁ | NELEPIVÁ

vode

piesku

Raz ročne si dajte vyšetriť znamienka
dermatológom a myslite na to, že dôležitá
je prevencia v podobe ochrany pred
slnkom. S výberom správneho krému
s ochranným faktorom vám poradí váš
lekár alebo lekárnik.

Testované na citlivých očiach a užívateľoch
kontaktných šošoviek pod oftalmologickou
a dermatologickou kontrolou.
Tvár

Očné okolie

PR
ET
RE
PA
Ť

počujeme a čítame,

žiarenie a už minimálna dávka u nich
vyvoláva výsev alebo ťažké spálenie.
Zvýšenú citlivosť kože na UV žiarenie
môžu spôsobiť aj niektoré lieky proti
bolesti, sedatíva, orálne antidiabetiká,
antibiotiká, antidepresíva, ale aj niektoré
mydlá a kozmetika.

REVOLUČNÁ INOVÁCIA

PRETREPAŤ

Z

každej strany

c

* Štúdia vykonaná spoločnosťou IQVIA, v období október - november 2018, Slovensko. 60 dermatológov odpovedalo na otázku:: Ktorý dermokozmetický rad (značku) prípravkov
odporúčate svojim pacientom pri nasledujúcej diagnóze najčastejšie: fotosenzitivita, pigmentové névy, poruchy pigmentácie.

ochrana pred slnkom

Deti a slnečné
počasie

L

eto je obľúbeným obdobím pre mnohé deti. Nielen
preto, lebo sú prázdniny a nemusia sa učiť, zároveň
sa však celé dni môžu slniť, chodiť s rodičmi na

výlety či kúpať sa v mori alebo domácom bazéne. Práve pri
týchto aktivitách sú však neustále vystavené slnku, a na to
treba myslieť.

Text: Jana Obrancová

„Pokožka býva takpovediac zhoršená
hneď po pôrode. Vtedy sa kožná bariéra
ešte nevie brániť pred infekciami tak
efektívne ako vo veku dvoch až troch
mesiacov a staršom, keď je už kožná
bariéra spravidla zachovaná. Avšak
u najmenších detí je pokožka menej
odolná, prirodzene aj menej zvyknutá
na slnko, a preto sa aj ľahšie spáli. Takže
u takýchto detí je slnenie a dlhší pobyt na
slnku problémom,“ dodáva lekárka.

a to počas celého dňa,“ vysvetľuje
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.,
z Úradu verejného zdravotníctva.
V uvedených časoch by deti nemali
vykonávať ani žiadnu namáhavejšiu
fyzickú aktivitu, a už vôbec nie na slnku.
Tým sa totiž zvyšuje riziko prehriatia.
Pobytu na slnku treba prispôsobiť aj
pravidelný a dostatočný pitný režim.

je to ako natrieť sa púdrom. Preto môžu
trochu farbiť kožu dobiela, čo nie je pre
niekoho esteticky prijateľné. Ale je to
zdravšie, ako keď sa natriete mliekom,
ktoré je priehľadné a má chemický filter,“
dodáva. V súčasnosti sú na trhu dostupné
už aj prifarbené minerálne filtre. Je na
každom rodičovi, aby zvážil, či ich dieťa
skutočne potrebuje.

Vyberáme ochranný krém

A čo alergici?

Už u detí sa dajú určiť takzvané fototypy,
ktoré odrážajú citlivosť na slnečné
žiarenie. Závisia napríklad od množstva
melanínu, teda kožného pigmentu, ktorý
chráni organizmus pred UV žiarením.
Laicky sa fototyp určuje napríklad podľa
svetlosti kože, farby vlasov i očí a reakcie
na opaľovanie. Hoci je dobré poznať,
k akému fototypu dieťa patrí, pri ochrane
pred slnkom v detskom veku platí: čím
vyšší faktor, tým lepšie. U detí by nemal
klesnúť pod tridsiatku, ideálna je až
päťdesiatka. „Keď je tam faktor, prípravok
musí spĺňať nejaké normy. Takže
v podstate je jedno, či ide o opaľovací olej
alebo je to mlieko či púder,“ uvádza

S kozmetikou má mnoho detí problémy
v podobe lišajov, ekzémov i vyrážok.
Preto je vhodné siahať po kvalitnej
kozmetike určenej pre deti. „Zistilo
sa, že konzervanty a chemické látky
v chemických filtroch sú jedny
z najčastejších alergénov. Hypoalergénne
prípravky môžu byť istou prevenciou.
Pacienti s atopickým ekzémom alebo
psoriatici majú poškodenú kožnú
bariéru a oveľa ľahšie si vytvárajú alergiu
na krémy a kozmetické prípravky.
Samozrejme, nemusia ju mať. Avšak ak
sa objaví, je nutné vyhýbať sa krémom,
v ktorých sú alergény prítomné,“ uvádza
kožná lekárka.

Avšak zdôrazňujem – nie neopálili, ale
nespálili.“ Odborníčka totiž upozorňuje,
že pokožka u dospelých aj u detí slnko
v primeranom množstve potrebuje.
„Slniť sa treba aj v detskom veku, ale
s mierou. Určite treba eliminovať všetko,
čo by mohlo viesť k spáleniu. Preto nie
je vhodné opaľovať sa počas obeda na
najprudšom slnku a je potrebné chrániť sa
vysokým ochranným faktorom a aj pred
úpalom. U detí to platí dvojnásobne,“
dodáva odborníčka.

Detská pokožka má totiž svoje špecifiká,
ktoré treba rešpektovať. „Detská pokožka
je trochu iná ako pokožka dospelých.
Vyvíja sa od prenatálneho života až do
dospelosti. Mení sa dokonca ešte aj počas
puberty,“ upozorňuje dermatologička
MUDr. Veronika Bohunčáková. Aj preto
potrebuje detská pokožka iný prístup ako
u dospelých.

Bábätká sú najcitlivejšie
Samozrejme, čím je dieťa mladšie, tým
je citlivejšie na vonkajšie vplyvy. Platí
to aj o slnku a jeho vplyve na pokožku.
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Pozor na ostré slnko
Slnenie môže skončiť u detí spálením
kedykoľvek. Najnebezpečnejšie je však
ostré slnko. „V čase medzi 11 a 15

„Zistilo sa, že ak sa dieťa spáli do veku 11 rokov,
výrazne – až niekoľkonásobne, stúpa riziko vzniku
melanómu v staršom veku, resp. v dospelosti.“
v prípade prílišného slnenia bez
primeranej ochrany pleti. „Zistilo sa,
že ak sa dieťa spáli do veku 11 rokov,
výrazne – až niekoľkonásobne, stúpa
riziko vzniku melanómu v staršom veku,
resp. v dospelosti. Preto u detí treba
dávať veľký pozor, aby sa nespálili.

hodinou nie je vhodné vystavovať ich
slnečnému žiareniu vôbec. Rovnako by
si počas celého dňa mali robiť dlhšie
prestávky a tráviť čas v tieni. Mali by
nosiť vzdušné a ľahké oblečenie, aby
sa zbytočne nepotili a neprehrievali.
Rovnako je vhodná aj pokrývka hlavy,

Zásady správneho používania
krémov na opaľovanie
—
—

—
—
—

natrieť sa dostatočným množstvom
prípravku
naniesť prípravok ešte pred
vystavením sa slnečným lúčom, nie
až na kúpalisku
opakovať natieranie pravidelne počas
dňa asi každé dve hodiny
pri deťoch používať najvyššie
ochranné faktory
po pobyte vo vode, utieraní sa
do uteráka, prezliekaní sa náter
zopakovať

Západom slnka sa nič nekončí

Vplyv až do budúcnosti
Azda každý z nás už zažil úpal aj
spálenie slnkom. Hoci sa to s odstupom
času javí ako banalita, môže to mať
dosah až do budúcnosti. A to najmä

navyše vplyv v podstate všetko okolo
nás – potenie, kúpanie, utieranie sa či
otieranie pokožky o oblečenie i deku,
na ktorej ležíme. „Napríklad voda,
samozrejme, znižuje ochranu, aj keď ide
o vodoodolný prípravok. Jeho ochrana
je po 20 minútach vo vode len približne
polovičná. Veľmi silné vodoodolné
prípravky sa dostávajú na polovičnú
ochranu asi po 40 minútach kúpania,“
vysvetľuje MUDr. Veronika Bohunčáková.
Ochranu znižuje aj to, ak krémom
šetríme a nenatrieme si ho na pokožku
v dostatočnom množstve.

MUDr. Veronika Bohunčáková. Viac
sa podľa nej treba pozerať na to, či
ide o chemický alebo fyzikálny faktor.
„Fyzikálny faktor pôsobí ako zrkadlo,
teda odráža slnečné lúče. Naproti tomu
chemický faktor tento lúč absorbuje.
Aj preto môže trochu zahriať pokožku,
a pritom mení svoje zloženie. Vzhľadom
na to najmä u detí uprednostňujeme
fyzikálne, teda minerálne filtre,“ odporúča
odborníčka. Pri nich sa totiž pokožka
dostáva do styku so slnečnými lúčmi
menej ako pri chemických faktoroch.
„Fyzikálne faktory tvoria prášky, takže

Chráni len dve hodiny
O dĺžke a účinku ochrany faktormi sa
už aj v minulosti popísalo a hovorilo
dosť – a mnohé z týchto informácií
patria viac-menej k fámam. Tou je aj
to, že dĺžku ochrany krémom možno
určiť vynásobením ochranného faktora
pätnástimi minútami. „Faktor vydrží
len dve hodiny a chráni asi na 98
percent. Žiadny faktor nie je celodenný
a ani stopercentný. Aj keď je to vysoký
faktor, vždy niečo prepustí, takže aj
tak sa tie lúče k pokožke dostanú,“
upozorňuje lekárka. Na ochranu má

Aj detská pokožka si po čase strávenom
na slnku zaslúži ďalšiu starostlivosť.
„Dieťa natrite krémom. Nemusí to byť
špeciálne prípravok po opaľovaní, ale
je dobré, ak obsahuje antioxidanty,
vitamíny E a C, ktoré môžu mierne
napraviť to, čo je slnkom poškodené.
Dieťaťu ponúknite napríklad aj jablko
alebo pomaranč, teda nemyslieť len
na ochranu zvonku, ale aj takpovediac
zvnútra,“ odporúča MUDr. Veronika
Bohunčáková. Ak sa pokožka dieťaťa
spálila, so slnením si určite treba dať
pár dní oddych. Koža tak načerpá nové
sily a zregeneruje sa. Ak je pokožka
spálená vážnejšie, je vhodné vyhľadať
odbornú pomoc. „Ak pri spálení vzniknú
napríklad popáleniny druhého stupňa,
nie je jednoduchá záležitosť ošetriť ich.
Určite si to vyžaduje premastiť
a vyhýbať sa slnku. Mnoho ľudí siaha aj
po „overených domácich receptoch“,
ako je natrieť sa jogurtom či smotanou.
Je pravdou, že obsahujú kyseliny a tuk
a spravidla nespôsobia nič dramatické.
Avšak ošetriť popáleninu prípravkom na
to určeným a vyhľadať lekársku pomoc
je určite najmä u detí rozumnejšie,“
uzatvára všeobecný lekár MUDr. Marián
Šóth.
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kúpanie a koža
stave,“ uvádza Mgr. RNDr. MUDr. Ján
Mikas, PhD., z Úradu verejného
zdravotníctva.

Bosý na kúpalisku

Aby voda neškodila

V

oda je pre človeka životne dôležitá. Prežijeme
bez nej len niekoľko dní a najmä počas letných
horúčav sa tento čas ešte skracuje. Navyše

v teplom počasí prináša aj úľavu a príjemné schladenie
v podobe bazénov, jazier či riek, ktoré na druhej strane
môžu mať aj nepriaznivé účinky – a to aj na našu pokožku.
Text: Jana Obrancová

K častým a známym rizikám kúpalísk
patria najmä virózy a rôzne črevné
ochorenia, ktoré sa prejavujú po kúpaní
v nekvalitnej vode aj niekoľko dní. Okrem
nich si však z kúpaliska môžeme doniesť
domov aj viacero iných problémov.
A tie môžu pretrvávať oveľa dlhšie ako
problémy s trávením.

Ostražitý ešte pred kúpaním
Najmä v letných horúčavách by väčšina
z nás vymenila možnosť čľapnúť sa do
chladnej vody za čokoľvek na svete. Hoci
takáto forma ochladenia je v horúcom
počasí nielen vítaná, ale neraz aj
prospešná, nesie so sebou svoje riziká,
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a na tie treba myslieť skôr, ako do vody
vojdeme. Líšia sa aj v závislosti od
kúpaliska, na ktoré sa chystáme.
Typy kúpalísk:
— prírodné – jazerá, rieky, vodné
nádrže, mŕtve ramená riek, moria,
— umelé – vybudované kúpaliská
s bazénmi či umelými jazerami,
— biokúpaliská – umelé kúpalisko
pripomínajúce prírodné,
— domáce bazény.
Z prírodných kúpalísk sa za
najbezpečnejšie u nás považujú najmä
rieky. Keďže voda v nich nestojí, riziko
nákazy je menšie ako v stojatých vodách.

Rovnako sú na tom aj moria, ktoré
predstavujú z hľadiska bezpečnosti
nákazy neželanými ochoreniami
menšie riziko. „Vo všeobecnosti je
najbezpečnejšie kúpať sa na oficiálne
prevádzkovaných kúpaliskách a na
vodných plochách, ktorých kvalita
je monitorovaná orgánmi verejného
zdravotníctva. Treba navštevovať
kúpaliská s povolenou prevádzkou
a vždy sa informovať o ich aktuálnom

„Vo všeobecnosti
je najbezpečnejšie
kúpať sa na oﬁciálne
prevádzkovaných
kúpaliskách a na
vodných plochách,
ktorých kvalita
je monitorovaná
orgánmi verejného
zdravotníctva.“

Voda aj plochy okolo nej môžu byť
zdrojom rôznych zdravotných problémov,
vrátane tých kožných. Najmä po návšteve
umelých kúpalísk sa neraz objavia
nevítaní hostia v podobe bradavíc na tele.
Druhým, pomerne častým problémom sú
aj plesne. „Na ploche, kde je teplo a vlhko,
sa darí všetkému. Bazény, samozrejme,
musia spĺňať isté hygienické normy.
Problémom však môžu byť plochy okolo
nich, ktoré je ťažké ustrážiť. Nakaziť sa
možno najmä bradavicami, a to hlavne
na plochách, kde sa pohybujeme bosí.
Ale chytiť ich možno aj v prezliekarni
alebo sprche,“ vysvetľuje dermatologička
MUDr. Veronika Bohunčáková. Hoci
najmä bradavice sa vyskytujú viac
u detskej populácie, nakaziť sa nimi môžu
aj dospelí. Rovnako to platí aj o plesniach.
„Sú na to náchylnejší najmä ľudia, ktorí
majú poškodenú kožnú bariéru, takže
napríklad aj deti trpiace atopickým
ekzémom,“ dodáva lekárka.

Bradavica za bradavicou
Pri bradaviciach nejde o žiadne
komplikované ochorenie. Napriek tomu
môže poriadne potrápiť. Spravidla preverí
imunitu detí a trpezlivosť ich rodičov.
„U detí sa veľmi často stáva to, že dieťa sa
nakazí bradavicami, vyskytne sa u neho
jedna-dve, ale dieťa si ich postupne
roznesie po celom tele. Z nohy sa dostanú
na ruku, tou sa deti chytajú na ústach,
obžúvajú si prsty a bradavice sa roznesú
aj na tvár a pery. Z jednej bradavičky,
o ktorej sa možno ani nevedelo, sa stane
viacero. Často to závisí aj od imunity,“
uvádza dermatologička. Sú aj ľudia, ktorí
nejakú bradavicu majú a ani o nej nevedia.
Aj oni sa môžu stať zdrojom nákazy na
kúpaliskách. „Na odstránenie bradavíc
sa dajú kúpiť rôzne prípravky, ktoré sú
voľne dostupné v lekárni. Avšak táto
liečba nie vždy zaberá. Najmä na nohách
samoliečba zväčša nezaberie, ruky sú na
liečbu jednoduchšie. Keď sa bradavica
niečím začne liečiť, bráni sa a rastie. Vždy
treba odstrániť celú bradavicu. Preto
sú aj návštevy u lekára neraz napokon
nevyhnutné a veľmi časté,“ dodáva kožná
lekárka. Bradavice sa môžu prejavovať aj
bolestivo – a to spravidla na chodidlách.
Pri chôdzi si ich pacient často zašliapne
dovnútra, čo môže byť citlivé pri každom
kroku.

Aj plesne vedia potrápiť
Ďalším nebezpečenstvom sú hubové
infekcie, ktoré obľubujú teplo a vlhko,
a teda každý areál kúpaliska. Ak sa raz
uchytia, ich liečba môže trvať dlhšie.
Ľudia si pri prvých príznakoch veľmi často
začnú natierať postihnuté miesto rôznymi
voľnopredajnými masťami. Následne je
ťažké urobiť správnu diagnózu. Prípravky
totiž spravidla pôsobia aj 6 až 8 týždňov
po aplikácii. Takže výsledky sú neraz
negatívne a na príčinu pretrvávajúcich
problémov sa príde až po dlhšom čase.
Čiže samoliečba nám niekedy sťažuje
diagnostiku a do budúcnosti aj liečbu. Sú
ľudia, u ktorých samoliečba zaberá, a sú aj
takí, u ktorých nezaberie vôbec,“ dodáva
MUDr. Veronika Bohunčáková.

Ďalšie riziká
Okrem hubových infekcií a bradavíc
sa na kúpaliskách možno nakaziť aj
ďalšími ochoreniami. Vyskytnúť sa môže
salmonelóza, šigelóza aj rôzne vírusové
ochorenia. Na prírodných kúpaliskách
je voda často znečistená aj od fekálií
či výlučkov zvierat. Nakaziť sa možno

aj v nich by sme všetci mali udržiavať
čistotu. Správne je osprchovať sa a prejsť
brodiskom pred kúpaním.

Pozor na chlór
Popri všetkých nákazách a rizikách,
s ktorými treba rátať na umelých aj
prírodných kúpaliskách, sa domáci bazén
môže zdať ako ideálne riešenie. Na
jednej strane to tak môže byť – nekúpu
sa v ňom davy ľudí a kvalitu vody si
vieme odsledovať sami. Práve to však
môže byť kameňom úrazu. Ak sa totiž
v bazénovej chémii a v starostlivosti
o bazén nevyznáme, nie vždy je voda
úplne bezpečná. Určite ju treba vyčistiť či
vymeniť, ak voda chytí žlté alebo zelené
zafarbenie, na vnútorných stenách bazéna
sa tvoria povlaky alebo sa do bazéna
dostanú zvieratá, či dokonca uhynuté
vtáky. Problémom sa často stáva aj priveľa
chémie, najmä chlóru. „Na prítomnosť
chlóru sú obzvlášť citlivé veľmi malé deti,
ako aj deti s predispozíciami na vznik
alergií. Priamy kontakt pokožky dieťaťa
s chlórom rozpusteným vo vode alebo po
vdýchnutí vodného aerosólu s chlórom

„Najmä po návšteve umelých kúpalísk sa neraz
objavia nevítaní hostia v podobe bradavíc na
tele. Druhým, pomerne častým problémom sú
aj plesne.“
trebárs horúčkovitým ochorením –
leptospirózou. Neraz sa vo vode nachádza
množstvo siníc. „Ide o mikroorganizmy,
ktoré sú prirodzenou zložkou životného
prostredia a v určitých množstvách aj
súčasťou fytoplanktónu všetkých jazier
a nádrží. Sinice však môžu vyvolať u detí
dýchacie problémy, kožné vyrážky,
kŕče a nevoľnosť,“ upozorňuje
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
Mnohé zo spomínaných ochorení sa
dostávajú do organizmu najmä po
prehltnutí vody s nákazou. Neraz sú však
vstupnou bránou aj ranky a poranenia
kože. Cestou môže byť aj rozškriabaná
vyrážka či ekzém.

môže vyvolať nežiaduce alergické prejavy.
K nim zaraďujeme podráždenie pokožky
vo forme jej začervenania alebo ekzému,
podráždenie slizníc dýchacieho systému
prejavujúce sa dráždivým kašľom,
podráždenie očných spojiviek, ktoré sa
prejavuje nepríjemným štípaním očí, ich
začervenaním a slzením,“ uzatvára
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.,
z Úradu verejného zdravotníctva.

Neprispejme k nákaze
Ak chceme, aby boli kúpaliská bezpečné,
musíme k tomu prispieť všetci. Určite nie
je správne vchádzať do verejne dostupnej
vody, ak trpíme nejakým infekčným
kožným ochorením. V okolí bazénov
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ochrana pokožky
Aj vlasy sa však pred slnečným žiarením
dajú ochrániť a vhodné je myslieť na
to napríklad pri turistike či výlete na
pláž, keď sú vystavené slnečným lúčom
dlhšie. „Ak plánujeme pobyt na slnku, je
vhodné chrániť si pred jeho nežiaducimi
účinkami nielen pokožku, ale aj vlasy.
Okrem pokrývky hlavy možno použiť
aj vlasovú kozmetiku s UV filtrami,“
uvádza odborníčka. Tej je na trhu viacero
radov, pričom na výber je azda každý
typ prípravku. „Ide najmä o šampóny,
kondicionéry, spreje, laky a podobne, ktoré
obsahujú UV filtre. Tieto filtre môžu byť
na chemickom alebo fyzikálnom základe.
Chemické filtre obsahujú zlúčeniny, ktoré

Vlasy v lete

H

oci na
mnohých
z nás pôsobí

teplé slnečné počasie
doslova povzbudzujúco

„Chlór poškodzuje proteíny vo vlasoch, najmä
keratín a melanín. Negatívne vplýva aj na
syntetické farbivá vo vlasoch.“

a najradšej by sme
sa s ním nerozlúčili
počas celého roka,
našim vlasom môže dať
pomerne dosť zabrať.
Pôsobia na ne jednak
slnečné lúče, ale aj
časté kúpanie.
Text: Jana Obrancová

Vlasy sú súčasťou nášho organizmu
rovnako ako pokožka, naše oči či žalúdok.
Ich stav teda naplno závisí od stavu
nášho organizmu a od toho, ako sa
o ne staráme. Vlasy sa samy nedokážu
zregenerovať, ani sa o seba postarať. Na
to potrebujú ľudskú ruku. Starostlivosť
by sa navyše mala prispôsobiť aj ročnému
obdobiu a tomu, čomu všetkému vlasy
vystavujeme. A počas leta to nemajú
práve najjednoduchšie.

Slnko, slnko, slnko...
Vyhnúť sa najmä v lete slnečnému
žiareniu sa jednak nedá, na druhej strane
by po tom asi túžil len málokto. Faktom
však je, že pre naše vlasy to môže byť
zbožným želaním. Tak ako na všetko,
aj na ne pôsobí slnečné žiarenie, a ak je
ho priveľa, môže aj uškodiť. „UVB lúče
spôsobujú rozklad vlasových proteínov
a UVA žiarenie zase poškodzuje pigment
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vlasoch to nemusí platiť vždy. Najmä,
ak táto zálievka obsahuje aj látky, ktoré
vlasom viac škodia ako pomáhajú. To je
aj prípad kúpania. Ťažkosti vie narobiť
napríklad chlórovaná voda. „Chlór taktiež
poškodzuje proteíny vo vlasoch, najmä
keratín a melanín. Negatívne vplýva aj na
syntetické farbivá vo vlasoch. Výsledkom
je, že vlasy sa štiepia a ich farba bledne.
Chlórovaná voda taktiež odstraňuje kožný
maz z pokožky a vlasov, čo ich ešte viac
vysušuje,“ vysvetľuje kožná lekárka
MUDr. Lucia Kolláriková. Podobne môže
pôsobiť aj morská soľ, ktorá však má
v istých prípadoch aj svoje plusy. „Soľ
taktiež poškodzuje vlasovú kutikulu,

„Nadmerné vystavenie sa ultraﬁalovým lúčom
môže spôsobiť poškodenie vlasov od kutikuly,
teda poškodenie šupinatej vrstvy vlasu, až po
vnútornú dreň vlasu.“
vo vlasoch, čo sa týka prirodzených, ale aj
farbených vlasov. Nadmerné vystavovanie
slnku teda pôsobí na vlasy rozkladom
týchto látok. Rovnako vedie aj k vzniku
voľných radikálov, ktoré taktiež vlas
poškodzujú. Vlasy tak strácajú lesk, sú
vysušené, štiepia sa a ich farba bledne,“
vysvetľuje MUDr. Lucia Kolláriková
z Dermatovenerologickej kliniky LF
UK a UN a štúdia lekárskej kozmetiky
CosMed v Bratislave. Mnohí z nás majú
v lete vlasy ako slamu. Sú vysušené,
nedajú sa poriadne učesať, pokožka

svrbí a vlasy doslova pichajú. Aj to je
dôsledok slnenia. „Nadmerné vystavenie
sa ultrafialovým lúčom môže spôsobiť
poškodenie vlasov od kutikuly, teda
poškodenie šupinatej vrstvy vlasu, až
po vnútornú dreň vlasu. Vlasy sú tvrdšie
a štiepia sa najmä na končekoch
i pozdĺžne,“ dodáva dermatologička.

dokážu absorbovať energeticky bohaté
UV žiarenie a premeniť ho na energeticky
chudobnejšie, neškodné. Sú to napríklad
benzofenóny, cinamáty. Fyzikálne filtre sú
z pigmentov, ktoré UV lúče neprepúšťajú,
ale odrážajú ich ako zrkadlo. Patrí
k nim napríklad oxid titaničitý či oxid
zinočnatý. Okrem UV filtrov sa pridávajú aj
antioxidanty, ktoré odstraňujú nežiaduce
voľné radikály,“ vysvetľuje MUDr. Lucia
Kolláriková. Vhodná vlasová kozmetika
v lete pomáha vyvažovať úbytky vlasových
štruktúr a naprávať zreteľné poškodenia.
Pomáha tak vlasom získať pôvodný lesk aj
hebkosť.

Farbené vlasy
Pri farbených vlasoch odborníci
odporúčajú v lete ešte väčšiu pozornosť
ako pri tých prirodzených. Pod vplyvom
UV žiarenia totiž vlasy môžu meniť svoju
farbu. Odtiene čiernej či hnedej blednú,
červená sa vytráca a mení na oranžovú.
Blond vlasy naberajú často ešte svetlejší
odtieň a nie je výnimkou, ak získajú
zelený nádych. Aj preto sa farbenie
pred dovolenkou vôbec neodporúča.
Namiesto toto je vhodné dať si ostrihať
končeky vlasov a chrániť vlasy vhodnými
prípravkami.

A čo kúpanie?
Ako ich ochrániť?
Kým pokožku chránime pred slnkom
ochrannými krémami či olejmi, natrieť si
ich na vlasy nie je práve najlepší nápad.

Tak ako v lete pod prudkým slnkom
vysychá tráva, stromy aj kvety, vysychajú
aj naše vlasy. Faktom však je, že kým pri
rastlinách výdatná zálievka pomôže, pri

vysušuje vlasovú pokožku a môže ju aj
dráždiť. Morská voda spolu so slnkom
však môže byť aj prospešná, a to napríklad
u pacientov so psoriázou vlasovej
pokožky,“ dodáva odborníčka.

Ako sa chrániť?
Ak si chceme udržať pekné a zdravé vlasy
aj počas leta alebo im aspoň pomôcť
vyrovnať sa s nástrahami bazénov,
poruke je pomerne jednoduchý recept.
„Čo sa týka bazénovej vody, je dobré
namočiť si vlasy v nechlórovanej vode
pred kúpaním a rovnako aj hneď po
kúpaní v bazéne. Takýmto spôsobom
docielime, že sa dostanú do kontaktu
s chlórom čo najmenej. Pomôže aj
nosenie plaveckej čiapky. Rozštiepené

pred plávaním v neslanej vode, stočiť do
drdolu alebo zapliesť, aby sa na ne dostalo
čo najmenej soli. Pred kúpaním sa dá
naniesť aj ochranná vlasová kozmetika.
Taktiež je vhodné pravidelne zastrihávať
rozštiepené končeky,“ uvádza
MUDr. Lucia Kolláriková.

Netreba to preháňať
Aj pri vlasoch platí, že starostlivosť by
mala byť primeraná a netreba ju preháňať.
Potreby našich vlasov sú individuálne
a každý by sa o ne mal starať podľa toho,
ako na rôzne prípravky reagujú. Hoci
vlasy a celá hlava po kúpaní či už v mori
alebo chlórovanej vode často hneď v ten
deň svrbia, dennodenné umývanie vlasov
nemusí byť to najsprávnejšou cestou.
„Časté umývanie vlasov vysušuje pokožku
hlavy a môže narušiť tvorbu kožného
mazu. Frekvencia umývania vlasov
je individuálna a záleží od mnohých
faktorov. Ak už si niekto chce denne
umývať vlasy, mal by používať jemný
šampón vhodný na každodenné použitie,”
odporúča dermatologička.

A čo po lete?
Leto netrvá večne a aj vlasy tak nájdu
vyslobodenie z neustále pražiaceho slnka
a prechlórovaných bazénov či slaného
mora. Aj napriek všetkému možnému
úsiliu a pravidelnej starostlivosti sa
na nich ročné obdobie môže prejaviť.
Je dobré myslieť na to a po skončení
letnej sezóny im dopriať odpočinok aj
regeneráciu. „K dispozícii je široká paleta
vlasových prípravkov – hydratačné masky,
regeneračné oleje, séra na končeky vlasov
a podobne. Treba zájsť na podstrihnutie
vlasov ku kaderníkovi a ten poradí aj
vhodnú kozmetiku podľa konkrétneho typu
vlasov,” dodáva MUDr. Lucia Kolláriková.

končeky treba pravidelne zastrihávať,
aby boli vlasy odolnejšie proti škodlivým
látkam,“ vysvetľuje odborníčka. Podobný
recept pomáha aj pri pobyte v morských
letoviskách. „Vlasy je dobré osprchovať
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estetické zákroky

Na depiláciu laserom
treba myslieť včas

L

eto sa pomaly blíži a otázka zbavenia sa neželaného ochlpenia je tak čoraz
aktuálnejšia. Najmä ženy by sa chĺpkov zbavili najradšej navždy. Preto v snahe
dosiahnuť trvalejší efekt mnohé vyhľadávajú ošetrenie laserom. Ani takáto

depilácia však nemusí vydržať navždy – a navyše, treba ju dobre načasovať. Inak sa môže
stať, že aj dokonale hladkú pokožku budete musieť v letných mesiacoch skrývať.

málokedy úspešné. Čiže ideálny pacient,
ktorý by na takéto ošetrenie mal prísť,
je človek, ktorý má bielu pleť, veľmi
tmavé a veľmi silné chĺpky. To je ideálna
kombinácia,“ myslí si MUDr. Veronika
Bohunčáková. Depiláciu, samozrejme,
môžu skúsiť aj ostatní ľudia, ale efekt nie
je zaručený.

Čo môže ísť pod laser?
Depilácia za pomoci moderných
technológií je v súčasnosti pomerne
rozšírená a aj veľmi vyhľadávaná. Čo
sa týka častí tela, ktoré sa takýmto
spôsobom dajú ošetriť, obmedzenia nie
sú. „Keďže najlepšie sú tmavé chĺpky, na
ošetrenie sú ideálne oblasti tela, kde sú
chĺpky najtmavšie. To sa týka takzvanej
oblasti bikín a pod pazuchami. Mnoho
žien, najmä po menopauze, rieši aj fúzy
a bradu. Samozrejme, potom sú to nohy
či predlaktia. Ale ošetrovať sa takto
môže v podstate všetko: hrudník – ak

depilácia vôbec neodporúča. „Dôvodom
je slnko. Po ošetrení laserom totiž
môžu vzniknúť takzvané pozápalové
hyperpigmentácie. Tým, že lúč nemieri
len na pigment z chĺpka, ale aj na pigment
z vašej vlastnej kože, môže vyvolať zápal.
Aj koža je po lúči oslabená, a keď sa na
ňu opätovne svieti, môže zareagovať
stmavnutím a hyperpigmentáciou.
Pacienti by si vopred mali uvedomiť,
že treba dávať pozor na slnko aj pred,
aj po ošetrení laserom,“ upozorňuje
dermatologička.

Kto by nemal laserové
ošetrenie podstúpiť?
— Tehotné a dojčiace ženy,
— onkologickí pacienti,
— pacienti s autoimunitnými
ochoreniami,
— ľudia s hormonálnymi
zmenami,
— pacienti so zápalom na
koži.

Kedy je správny čas?
Na laserovú depiláciu je vhodné myslieť
s poriadnym predstihom. Nie je zlým
nápadom začať s ňou na jeseň, aby sa
do ďalšieho leta koža stihla poriadne
vystrábiť z ošetrenia. Podstúpiť sa dá aj
v tomto období, len treba byť opatrný. „Po
ošetrení by sa pokožka nemala vystavovať
slnku asi 4 až 6 týždňov. Samozrejme,

sú už vybavené chladením – čiže keď sa
hlavica priamo priloží, je tam chladenie,
ktoré samotným kontaktom zabraňuje
bolestivosti. Sú, samozrejme, partie, kde to
môže byť nepríjemné viac, ako spomínaná
oblasť bikín,“ uvádza odborníčka.

Raz nestačí
Text: Jana Obrancová

Dokonale hladká pokožka bez otravných
chĺpkov je snom azda každej ženy
a v niektorých prípadoch aj mužov.
Žiletky, depilačné krémy či depilácie
voskom alebo strojčekom síce majú
svoje výhody, želaný efekt však pri nich
až tak dlho nevydrží. Trvalé riešenie
ponúka mnoho salónov a ambulancií
v podobe laserovej depilácie. „V prípade
takpovediac trvalej depilácie nejde vždy
o depiláciu laserom. Používajú sa aj iné
prístroje, na Slovensku je to najčastejšie
intenzívne pulzné svetlo. Takže keď sa
pre takúto úpravu rozhodneme, treba
to rozlišovať. Intenzívne pulzné svetlo
nemá jednu vlnovú dĺžku. Jeho vlnová
dĺžka je trošku širšia, takže lúč nie je
cielený tak presne ako pri laseri. Čiže dá
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„Ideálny pacient, ktorý by mal prísť na laserovú
depiláciu, je človek, ktorý má bielu pleť, veľmi
tmavé a veľmi silné chĺpky.“
sa očakávať menší efekt ako od lasera,“
uvádza dermatologička MUDr. Veronika
Bohunčáková.

Ako to funguje?
Pri laserovej depilácii ide o ošetrenie
laserom, teda lúčom. „Tento lúč vystrelí
a na niečo sa zameria, niečo absorbuje.
Najčastejšie to býva práve tmavý
pigment chĺpka. Rovnako to môže byť
aj cievka, ktorá je pod chĺpkom, a tento
chĺpok vyživuje. Tá vystrelená energia
sa absorbuje, spáli korienok a spáli aj
cievku, čiže chĺpok môže zaniknúť,“
vysvetľuje odborníčka. Celkový účinok
závisí od viacerých faktorov, vrátane toho,
v akej fáze sa ten-ktorý chĺpok počas
ošetrenia nachádza. „Chĺpky môžu byť
v rastovej fáze, taktiež môžu byť vo fáze

vypadávania alebo ide aj o chĺpky, ktoré
sú narastené a takpovediac stoja. Preto sa
musí ošetrenie opakovať, aby sa zachytili
všetky chĺpky v správnych fázach.
Dosiahneme tak to, aby chĺpok lúču
neunikol, lebo pri tomto type depilácie
nám ide o deštrukciu a spálenie chĺpka,“
dodáva dermatologička.

Nie vždy to funguje
Tak ako pri každom ošetrení pleti či
rôznych estetických zákrokoch, aj pri
depilácii laserom sa efekt u pacientov
môže líšiť. Ovplyvňuje to viacero
skutočností, vrátane pigmentu. „Keďže
laser cieli na tmavé farbivo, ideálne
a najlepšie je, keď má klient tmavé chĺpky.
Keď príde niekto so svetlými chĺpkami,
laser neraz nemá na čo cieliť a ošetrenie je

niekto zarastá na hrudníku, aj iné časti
tela. V niektorých oblastiach, napríklad
v oblasti bikín, je pokožka citlivá a môže
to byť nepríjemnejšie, reakcia býva
výraznejšia. Ale ošetrenie sa urobiť dá,“
dodáva lekárka.

Treba sa pripraviť?
Laserové ošetrenie ochlpenia nevyžaduje
špeciálnu prípravu vopred. „Chĺpok sa
môže oholiť, aby bol čo najkratší a lúč
bol čo najviac koncentrovaný do tej
malej vlasovej cibuľky, ktorá je na koži.
Avšak nesmie sa epilovať voskom, lebo
by nebolo čo chytiť lúčom,“ upozorňuje
dermatologička. Samotné ošetrenie
si síce prípravu nevyžaduje, ale treba
naň myslieť vopred. Jeho výsledky totiž
chceme ukázať svetu najmä počas leta,
no práve v letných mesiacoch sa laserová

závisí to aj od fototypu – každý je iný,
menej rizikové sú svetlé fototypy, teda
ľudia so svetlou pokožkou, lebo nemajú
toľko pigmentu a nereagujú výraznou
hyperpigmentáciou. Rizikovejšie sú tmavé
fototypy, najmä tretí a štvrtý. Majú veľmi
veľa pigmentu, čiže u nich môže byť
reakcia silnejšia,“ upozorňuje
MUDr. Veronika Bohunčáková. Pokožka
by nemala podstúpiť ošetrenie ani po
slnení – treba počkať až do vyblednutia.

Bolí to?
Toto je pomerne častá otázka pacientov,
ktorí laserovú depiláciu zvažujú. „Je to
individuálne, každý vníma bolesť inak.
Pred ošetrením sa dáva na pokožku
chladivý gél, ktorý je aj médiom pre
svetelný lúč alebo laser, takže ten trošku
zmierňuje bolesť. Navyše, niektoré lasery

Keďže ošetrenie laserom treba opakovať,
ak podstúpite prvé v tomto období,
s úplne dokonalým efektom v lete určite
nemožno rátať. „Odporúčame podstúpiť
ošetrenia asi v mesačných intervaloch
a aspoň štyrikrát. U niekoho je potrebných
aj viac opakovaní. Záleží napríklad aj od
toho, či má žena zníženú alebo zvýšenú
hladinu hormónov, či berie antikoncepciu,
či nemá problémy so štítnou žľazou
a podobne. Toto všetko ovplyvňuje rast
chĺpkov a samotný cyklus, a tým aj efekt
lasera,“ vysvetľuje lekárka. Hoci depiláciu
laserom poznáme vo všeobecnosti ako
trvalú, nemusí to byť pravda. Aj po
štyroch či viacerých ošetreniach sa chĺpky
môžu vrátiť. „Stáva sa, že ošetrenie treba
po niekoľkých rokoch alebo mesiacoch
opakovať. Spravidla to nemusí byť celá
kúra, zväčša stačí jedno sedenie, aby sa
efekt udržal. Takže sa nedá stopercentne
povedať, že chĺpky vypadajú úplne
všetky a úplne nastálo,“ uzatvára
MUDr. Veronika Bohunčáková.

Čo po laserovom
ošetrení?
— Ošetriť pokožku telovým
mliekom.
— Vyvarovať sa parfumom,
dezodorantom, poteniu.
— Vyhýbať sa slnku.
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inzercia

Doprajte svojim
nohám pocit úľavy

M
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ať pocit takzvaných ťažkých nôh po tréningu
je normálne, a tak trochu sa aj očakáva. Avšak
EˀǼȂʗˎǢʴȚˁǠȚȫʴőʀǠʴȚ˂
ȔƜžǗőȚǠˎȔʗɱȚőƉȫɖɡőʴʗ
ȔƜȂőʀȫȚǢȚʗƉȫȫȂƜȫɱǂƝɡˁ

ak sú nohy stuhnuté a unavené bez zjavnej

príčiny, môže ísť o závažný zdravotný stav, ktorý netreba
podceňovať.

Možné príčiny únavy nôh
Najčastejšou príčinou, ktorá stojí za
unavenými dolnými končatinami, sú
varixy alebo kŕčové žily. Sú to zväčšené
žily, väčšinou na nohách, ktoré sú
akoby vystúpené a pokrútené. Pre
niektorých ľudí je to skôr kozmetický
problém, iným spôsobujú kŕčové
žily bolesti a nepohodlie. Objavujú
sa z viacerých dôvodov, medzi ktoré
patrí zápal žíl, dlhé denné státie alebo
sedenie či nedostatok fyzickej aktivity,
obezita, hormonálna nerovnováha
a aj genetická predispozícia. Ťažké
nohy môžu byť aj príznakom chronickej
venóznej insuficiencie, progresívneho
civilizačného ochorenia žilového
systému dolných končatín, ktoré
sprevádza chronická stáza a zvýšený tlak
v žilách.
Druhou príčinou únavy nôh môže
byť príliš tvrdý tréning. Športovci, ako
napríklad cyklisti alebo bežci, ktorí
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trénujú pravidelne a pravidelne aj
prekračujú hranice svojich síl, riskujú
pretrénovanie svojich svalov. A keďže
tie sa nestihnú zregenerovať, výsledkom
sú ťažké nohy.
Mnohým z nás je dobre známy
syndróm nervóznych a nepokojných nôh.
Charakteristickým prejavom sú ťažko
opísateľné pocity a nepríjemné vnemy
v končatinách. Ťažkosti miznú počas
aktivity.
Ďalším ochorením súvisiacim s pocitom
ťažkých nôh je periférne arteriálne
ochorenie. Je to chronické ochorenie, pri
ktorom sa artérie privádzajúce krv do
nôh zužujú alebo sa uzavrú vytvoreným
plátom, prekážajúcim normálnemu toku
krvi. Cirkulácia v dolných končatinách sa
zhoršuje, čo môže spôsobiť bolesť a kŕče.
Ďalšie možné príčiny sú: nadváha alebo
obezita, tehotenstvo, sclerosis multiplex.
Okrem úľavy aj pohladenie
Ako sme už spomínali, časté bolesti,
opuchy a kŕče bývajú spôsobené
nesprávnou cirkuláciou krvi v cievach,
ktoré následne slabnú a praskajú. Obeh
krvi pomáhajú zlepšiť viaceré prírodné
výťažky. Asi najčastejšie používaným
a najznámejším je pagaštan konský.
Extrakt z jeho semien – escín (aescín) –
je účinná a v medicíne už roky využívaná
látka pri liečbe opuchov rôzneho druhu
a pôvodu. Podporuje správnu cirkuláciu
krvi, a tak zmierňuje prejavy žilových
ochorení, opuchov a pocitu ťažkých nôh.
Medzi ďalšie aktívne látky patrí diosmín,

REGENERUJE ROZJASŇUJE VYPĹŇA
hesperidín, mentol, extrakty z kostihoja
lekárskeho, listnatca tŕnitého, viniča
hroznorodého či čučoriedky. Pre svoje
protizápalové a upokojujúce zložky je
takáto kombinácia nielen prvou pomocou
pre vaše nohy a žily, ale aj príjemným
pohladením pokožky.
Všetky tieto benefity nájdete v produkte
s názvom Venucare®. Existuje vo forme
gélu, ktorý v kombinácii s masážou
prináša unaveným nohám úľavu. Prípravok
je možné používať aj počas dojčenia
a tehotenstva. Je bez parfumov a farbív.
Novinkou na trhu je momentálne
Venucare® vo forme tabliet. Žiadajte vo
svojich lekárňach limitovanú edíciu, kde
za cenu tabliet získate len teraz aj 75 ml
balenie gélu ako súčasť balenia zadarmo.
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To najlepšie z prírody vám prináša
spoločnosť MedPharma.

ĥˁˑǠʴʗǴʘžƜőȚʀǠࡹőǅƜ
ȫɵƜʀɡƜȚǠƜɱȫɵǠɡȫǼȫࡹ
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www.skinmedical.sk

www.elixirykrasy.sk
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Vyvíjame prelomové spôsoby
liečby a snažíme sa ich
sprístupniť čo najväčšiemu
počtu ľudí po celom svete.

Sme zapálení pre to,
čo robíme, pretože tým
pomáhame pacientom
a celej spoločnosti.

Skupina Novartis je 2. najväčšou farmaceutickou spoločnosťou na Slovensku,
ktorú tvoria 3 divízie – Innovative Medicines, Alcon a Sandoz. Ako jeden z kľúčových hráčov na slovenskom farmaceutickom trhu sa aktívne podieľame na
zlepšovaní podnikateľského prostredia, reputácie farmaceutického priemyslu
a najmä zdravotnej starostlivosti. Naše aktivity sú založené na princípoch etiky a zodpovednosti, pretože len tak môžu naše lieky každoročne zlepšiť život približne 160 000 pacientom na Slovensku. Spolu zamestnávame takmer
250 ľudí. Jednou z našich kľúčových priorít je vytvárať pracovné prostredie, ktoré zaujme talentovaných ľudí a dáva im príležitosť na osobnostný a kariérny rast.

Pretože zdravie je naším poslaním.

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel: 02/5070 6111, www.novartis.sk

SK1902965149

Našou misiou je objavovať nové spôsoby
ako predĺžiť a zlepšiť ľudský život.

