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POCITY SVALOVEJ
SLABOSTI
KEDY S BOLESŤOU
CHRBTA NAVŠTÍVIŤ
REUMATOLÓGA
LIEČIŤ
HIDRADENITÍDU
VČAS A ÚČINNE
AKO NA
BOLESŤ PRI
OSTEOPORÓZE
„OSLABENÁ IMUNITA“
NIE JE MEDICÍNSKOU
DIAGNÓZOU

LIEČBA
HEMOROIDÁLNEHO
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ditoriál
Dostalo sa mi veľkej pocty – a zároveň je to pre mňa aj
radosť – spolupodieľať sa ako odborný garant na príprave
časopisu Moja liečba. Časopis sme „ušili na mieru“
nielen pre pacientov, ale pevne verím, že sa bude tešiť
popularite aj medzi lekármi.
Všeobecní lekári vždy boli a budú lekármi prvého
kontaktu, kam pacienti chodia so svojimi ťažkosťami.
Dlhé roky, celé rodiny. Sme tí, ktorí monitorujú aktuálny

10 ks
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y
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apíkov
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stav, predvídame stav budúci. Denne sme pacientom
k dispozícii. Sme pre nich špecialistami, psychológmi,
nositeľmi dobrých, ale, žiaľ, aj negatívnejších správ.

25 g
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ma

Náš nový časopis má byť pomôckou, priam beletriou
pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. Chceme informovať
o aktuálnom stave zdravotníctva, chceme vzdelávať
našich čitateľov zrozumiteľnou formou, chceme sa deliť

1-2x den
ne

o naše vedomosti, poznatky.
Pevne verím, že aj naši kolegovia siahnu po nových
vydaniach časopisu s vedomím, že ich čaká užitočne

1-2
-2x denne
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Urýchlenie
hojenia 1,2

2

3

Upokojenie

Podpora

regenerácie 1,2

sliznice 1,2

strávený čas plný pozitívnych, erudovaných
a plnohodnotných článkov.
Veľmi si vážim, že môžem byť pri zrode nášho periodika
a už teraz sa teším na oslavu desiateho výročia v roku
2030.
Prajem celému tímu časopisu Moja liečba príjemnú
prácu a čitateľom ešte príjemnejšie čítanie.
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Text: dermatologička MUDr. Martina Part, PhD.

Ľudia so známym autoimunitným ochorením zvaným celiakia netolerujú potraviny,
ktoré obsahujú lepok – bielkovinu nachádzajúcu sa v pšenici, raži a jačmeni. Vedci
z Newyorskej univerzity analyzovali krv tridsiatich detí a mladých dospelých, ktorým
nedávno túto chorobu diagnostikovali, a výsledky porovnali s výsledkami šesťdesiatich
ďalších mladých ľudí. Zistili, že vyššie riziko celiakie súviselo so zvýšenými hladinami
toxických chemikálií nachádzajúcich sa v pesticídoch, nepriľnavom kuchynskom riade
a retardéroch horenia. U účastníkov štúdie, ktorí mali v krvi vysoké hladiny chemických
látok súvisiacich s pesticídmi – dichlórdifenyldichlóretylény (DDE), bola pravdepodobnosť
celiakie dvojnásobná.

TLAČ
Printo, spol. s r. o.

Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy
totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za obsah inzercie
redakcia nezodpovedá. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál
nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie
ktorejkoľvek časti časopisu je možné len s výhradným súhlasom
vydavateľa.

„Naša štúdia pomenúva prvý merateľný vzťah medzi vystavením sa toxickým chemikáliám
v životnom prostredí a celiakiou,” uviedol vedúci štúdie a detský gastroenterológ
Dr. Jeremiah Levine. „Naše výsledky nastoľujú aj otázku, či existujú potenciálne
prepojenia medzi týmito chemikáliami a inými autoimunitnými ochoreniami čriev.”
Dôležitým faktorom, ktorý z výskumu vyplynul, bolo pohlavie. U účastníčok ženského
pohlavia, ktoré mimochodom tvoria väčšinu pacientov s celiakou, bola pri vyššej než
normálnej expozícii pesticídom najmenej osemkrát vyššia pravdepodobnosť celiakie. Ak
ich krv obsahovala zvýšenú hladinu chemikálií nazývaných perfluóralkyly (PFA), ktoré
sa nachádzajú v produktoch ako teflón, mali päť až deväťkrát vyššiu pravdepodobnosť
celiakie. U mužov bola pravdepodobnosť celiakie dvojnásobne vyššia, ak mali v krvi
zvýšené hladiny chemikálií spomaľujúcich horenie, nazývaných polybrómované
difenylétery (PBDE).
Na to, či sú tieto toxické chemikálie priamou príčinou celiakie (štúdia preukázala iba
súvislosť), je potrebný ďalší výskum. Ako poznamenal ďalší z autorov štúdie epidemiológ
Dr. Leonardo Trasande, o týchto chemikáliách je známe, že narúšajú hladiny živočíšnych
a ľudských hormónov, ktoré sú rozhodujúce pri sexuálnom vývoji a fungovaní imunitného
systému.
Zdroj: www.usnews.com
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lekár prvého kontaktu

Ak pacient lekárovi plne
dôveruje, liečba ochorenia bude
úspešnejšia, pričom aj prístup
pacienta k vlastnému zdraviu sa
zlepší.

praktických lekárov informovanejší v otázkach zdravia, čo
väčšina lekárov víta. Informovaný pacient sa totiž dokáže
postarať o svoje zdravie lepšie ako ten neinformovaný. Prísť
do ambulancie lekára s hotovými, neraz katastrofickými
diagnózami, s naliehaním na urgentné vyšetrenie
u špecialistu je však obrovské podceňovanie práce
praktických lekárov a po psychickej stránke to škodí aj
samotnému pacientovi.
Ak svojmu praktickému lekárovi dôverujeme, budeme sa plne
riadiť jeho odbornými skúsenosťami a lekárskym úsudkom.
Lekár, ktorý je zručný v komunikácii so svojimi pacientmi,
dokáže vysvetliť situáciu, resp. eliminovať obavy a úzkosti.
Na druhej strane, pacienti najlepšie vyjadria svoju dôveru, ak
budú rešpektovať odbornosť a profesionalitu lekára.

Dá sa predpokladať, že ak pacient lekárovi plne dôveruje,
liečba ochorenia bude úspešnejšia, pričom aj prístup
pacienta k vlastnému zdraviu sa zlepší.

Komunikácia

Partnerstvo v ambulancii

Dôvera – základ vzťahu
medzi lekárom a pacientom
Vzťah medzi lekárom prvého kontaktu
a pacientom je naozaj špecifický – poznajú
sa dlhé roky. Okrem zdravotného stavu
pacienta lekár častokrát dôverne pozná aj
jeho sociálne a rodinné charakteristiky.

TEXT: Zuzana Mináriková
Zdroj: www.slovenskypacient.sk
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j keď sa praktický lekár automaticky nestáva
naším blízkym priateľom, pri sústavnej
a dlhoročnej starostlivosti o nás často
vie viac ako naši najbližší priatelia. Ak
nerátame najbližšiu rodinu, praktický lekár
je pre pacienta prvým človekom, ktorému sa zdôveruje
so svojimi – často intímnymi – zdravotnými, ale aj
osobnými, rodinnými či pracovnými problémami. Vzťah
medzi lekárom a pacientom nie je vopred daný, ale počas
dlhoročnej zdravotnej starostlivosti sa neustále vyvíja.
Kvalita tohto vzťahu pritom závisí od obojstranne
férového správania. Základom úspešnej spolupráce je
dôvera, vzájomná úcta a rešpekt a požadovanú rovnováhu
dosiahneme len v prípade, ak obe strany naplnia
podmienky rovnocenného vzťahu.
Vzťah medzi pacientom a lekárom do značnej miery určuje
vzájomné očakávanie, teda to, ako sa tieto očakávania budú
z oboch strán napĺňať. Ak sa ich darí napĺňať, vzťah medzi
lekárom a pacientom má aj silný terapeutický potenciál.

Vzťah medzi lekárom a pacientom prešiel počas histórie
mnohými zmenami. V súčasnosti ho označujeme ako
partnerský. Partnerský však neznamená úplne vyrovnaný,
pretože lekár nie je znevýhodnený chorobou, a hlavne – vie
o pacientovej chorobe viac ako samotný pacient.
Pacienta však prestali v posledných rokoch vnímať ako
pasívny objekt zdravotnej starostlivosti, ktorému prislúcha
jediná úloha – podriadiť sa rozhodnutiu odborníkov
a pasívne prijímať predpísaný spôsob liečby. Rovnocennosť –
partnerstvo – znamená, že pacient sa má aktívne zaujímať
o spôsob liečby, lebo naňho prechádza čoraz väčšia
zodpovednosť za svoj zdravotný stav, za starostlivosť o seba,
ako aj zodpovednosť pri rozhodovaní o poskytovanej zdravotnej
starostlivosti.
Potvrdzujúcim argumentom, ktorý svedčí o väčšej rovnosti
vzťahu medzi pacientom a lekárom, je aj to, že právny vzťah,
ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
vzniká na základe uzatvorenia dohody o zdravotnej
starostlivosti.

Špecifiká interakcie praktického lekára a pacienta

Do ambulancie praktického lekára prichádza pacient zväčša
(ak nejde o prvú návštevu alebo zanedbanú starostlivosť)
ako do známeho prostredia. Ak ide o bežné ochorenia
(prechladnutie, angína a pod.), nie je táto návšteva zaťažená
zbytočným stresom, a tak bez problémov prijíma odporúčania
a predpísanú liečbu.
Iná situácia nastáva, ak došlo k doposiaľ nepoznanému
zhoršeniu zdravotného stavu. Vtedy prichádza pacient
do ambulancie plný úzkosti, obáv a strachu z budúcnosti.
Aj v takýchto prípadoch by sme však postupom nášho
obvodného lekára mali dôverovať – absolvovať najskôr
vyšetrenia v rámci jeho ambulancie a nenaliehať na okamžité
vyšetrenia u špecialistov. Dnešné ambulancie praktických
lekárov sú totiž vybavené modernými diagnostickými
prístrojmi, ktoré dokážu poskytnúť dôležité informácie, ako
ďalej postupovať, čím v mnohých prípadoch ušetria pacienta
zbytočného čakania na vyšetrenia v iných ambulanciách.
V súčasnosti mnohí pacienti prichádzajú do ambulancií

Základom správnej liečby ochorení, ako aj systematickej
zdravotnej starostlivosti sú informácie. Rovnako dôležité je,
ako si ich lekár a pacient vymieňajú. Oproti minulosti, keď
bol lekár v pozícii absolútnej autority, sa v súčasnosti tento
vzťah posunul do roviny partnerskej spolupráce. Pacient má
možnosť získať viac informácií, byť zaangažovanejší v liečbe,
ale zároveň nesie za svoje rozhodnutia a správanie aj väčšiu
zodpovednosť.
Lekár pritom musí poznať všetky informácie o našom
ochorení. Z toho pohľadu je zásadné, aby sme mu ich vedeli
podať jasne, zreteľne, neobávali sa ani chúlostivých tém
a nezatajovali dôležité fakty. Preto sa na rozhovor s lekárom
vždy vopred pripravme a rozmyslime si, čo mu chceme
povedať.

Oproti minulosti, keď bol lekár
v pozícii absolútnej autority, sa
v súčasnosti tento vzťah posunul do
roviny partnerskej spolupráce.
Zopár odporúčaní:

−

−

−
−
−
−
−

Napíšte si v bodoch, čo chcete lekárovi povedať, či na čo
sa chcete spýtať.
Ak viete, že návšteva u lekára bude pre vás stresová
alebo si požadované informácie nezapamätáte, príďte
v sprievode blízkej osoby.
Informácie podávajte jasne a stručne, nezachádzajte do
iných oblastí.
Formulujte krátke a zrozumiteľné vety.
Dovoľte lekárovi, aby vám kládol doplňujúce otázky.
Pozorne lekára počúvajte.
Ak prestávate rozumieť, na čo sa vás lekár pýta, prerušte
ho a požiadajte, aby vám to vysvetlil ešte raz alebo inými
slovami.
MOJA LIEČBA
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−

−
−

−

V prípade testov alebo vyšetrení
sa pýtajte, prečo sú potrebné a čo
všetko dokážu odhaliť.
Na záver rozhovoru skúste zhrnúť
vlastnými slovami, čo vám lekár
povedal.
Robte si poznámky.
Pri komunikácii majte na pamäti,
že za dverami ordinácie čakajú aj
iní pacienti, usilujte sa, aby bola
návšteva čo najefektívnejšia.
Poďakujte sa za čas, ktorý vám lekár
venoval – zdvorilosť a ocenenie
znamená pre lekárov veľa.

preventívna prehliadka
nedôverčiví, depresívni, so sklonom
k podozrievavosti. V záujme
dosiahnutia terapeutického cieľa sa
z praktického lekára neraz stáva aj
psychológ.
Lekári by najviac ocenili, keby
pacienti prevzali rozhodujúci podiel
zodpovednosti za vlastné zdravie.
Skúsenosti pritom ukazujú, že tieto
očakávania nefungujú, pretože bežní
pacienti spoľahlivo spolupracujú len
v prípade, že majú vážne zdravotné
ťažkosti.

veľa chorôb, častokrát aj pred
prepuknutím príznakov (napr. porucha
funkcie obličiek alebo močového
mechúra, vysoký krvný tlak, zmenená
hladina tukov, zvýšené riziko vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia). Nárok
na všeobecnú preventívnu prehliadku
má každý pacient nad 18 rokov raz za
dva roky.
Každý pacient by sa mal zaujímať
o svoj zdravotný stav a opatrenia,
ktoré zlepšujú celkovú kondíciu. Pre
lekárov býva značne frustrujúce,

Všeobecného lekára navštevujeme prevažne

Čo očakáva pacient od lekára:

dostatok času na komunikáciu,
zrozumiteľnosť podávaných faktov,
nebagatelizovanie prežívania
ťažkostí,
− empatiu,
− odbornú kvalifikáciu, vedomosti,
skúsenosti.
Pacient prichádza do ambulancie
praktického lekára v stave
zhoršujúceho sa zdravia, fyzicky
aj psychicky oslabený, častokrát
vystrašený obavami o svoje zdravie.
Prirodzene očakáva zvýšený záujem
o svoju osobu – že mu rýchlo poskytnú
pomoc, lekár jeho symptómy rýchlo
zmierni alebo odstráni. Zároveň dúfa,
že sa na lekára môže vo všetkom
spoľahnúť, resp. že ho lekár o všetkom
bude informovať. Pacient ráta aj
s dodržiavaním lekárskeho tajomstva,
a preto sa ochotne zdôverí so všetkým,
čo súvisí s jeho chorobou.
Skúsenosti lekárov hovoria o tom, že čím
je pacient „viac chorý“, tým ochotnejšie
sa podriaďuje liečbe a odporúčaniam
lekára. Lekár od pacienta očakáva, že
dostane všetky potrebné informácie
(vrátane informácií dôvernejšieho
rázu), podrobí sa potrebným
vyšetreniam a prijme ním navrhované
riešenia.

−
−
−

Čo očakáva lekár od pacienta:

−
−

Pacient sa stará o svoje zdravie.
Pacient chápe podstatu svojho
ochorenia.
− Pacient dodržiava liečebný režim
a pravidelne užíva predpísané lieky.
Lekári však v ambulanciách musia
akceptovať aj osobnostný profil
pacientov. Nie všetci pacienti dobre
spolupracujú: môžu byť úzkostní,
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Prevencia je účinnejšia
a lacnejšia ako liečba
vtedy, keď sme chorí. Naše kroky by však
k nemu mali viesť aj vtedy, keď chceme

Lekári by najviac
ocenili, keby
pacienti prevzali
rozhodujúci podiel
zodpovednosti za
vlastné zdravie.

Niektorí pacienti sa už aj pri malom
(subjektívnom) zlepšení zdravotného
stavu prestávajú plne riadiť
odporúčaniami lekárov a lekári sa tak
právom cítia frustrovaní, ak liečba
neprebieha podľa očakávaní. Preto
praktickí lekári nezriedka vykonávajú
nadprácu – neustále motivujú
pacientov, aby dodržiavali všetky ich
pokyny.

Keď prichádzame
k lekárovi zdraví

Ambulancia praktického lekára
by sa nemala stať miestom, ktoré
navštevujeme len vtedy, keď
nás postihla nejaká choroba.
Pracovisko lekára chápme ako
jeden z najdôležitejších bodov na
našej ceste za zdravím. Dôkladnou
prevenciou totiž možno včas odhaliť

keď neustále opakujú zásady zdravej
životosprávy (dostatok pohybu,
nefajčiť, obmedziť alkohol, zdravo
sa stravovať) pacientom, ktorí ich
zjavne nepočúvajú. Ani najúčinnejšia
liečba totiž nedokáže zázraky, ak telu
nepomáhame, ba naopak, škodíme mu
takmer každý deň.

Praktický lekár – styčný
dôstojník v systéme zdravotnej
starostlivosti
Praktický lekár vykonáva nielen
poradenstvo a lieči bežné zdravotné
problémy u pacienta, ale súčasne
sleduje vývoj jeho chronických
ochorení a eviduje históriu komplikácií
a hospitalizácií. Je teda najdôležitejším
a najdôveryhodnejším zdrojom
informácií pre všetkých ostatných
lekárov, ktorí daného pacienta liečia.

chorobám predchádzať.

preventívne prehliadky viac ako mladšia populácia. Len
20 % seniorov absolvovalo preventívne prehliadky.
Prevencia je štít zdravia a kompletne ju hradia zdravotné
poisťovne. Mali by sme sa prestať vyhovárať, že nemáme
čas a brať zodpovednosť za naše zdravie vážne.
Porovnanie so zahraničím: súčasne spolu s preventívnou
prehliadkou sa od 40. roka života realizuje aj tzv.
skríningové vyšetrenie. Skríningom možno včas zachytiť

TEXT: Peter Glocko
FOTO: Michaela Macháčová

K

aždý z nás má nárok na preventívnu prehliadku
v zákonom stanovených intervaloch. Vieme
o tom, a predsa to nie všetci využívame, hoci
svojou ľahostajnosťou riskujeme potenciálne
prepuknutie aj vážnych až fatálnych
zdravotných problémov. Na to, ako sme teda na tom
s prevenciou, sme sa spýtali odbornej garantky nášho
magazínu MUDr. Michaely Macháčovej.
Pani doktorka, sú
podľa vás Slováci
zodpovední voči
svojmu zdraviu
a chodia na
preventívne
prehliadky? Prípadne
ako sme na tom
v porovnaní s inými
vyspelými krajinami?
Z vlastnej skúsenosti
môžem povedať,
že Slováci stále
preventívnym
prehliadkam
neprikladajú patričnú dôležitosť. Svedčí o tom aj údaj,
že za minulý rok absolvovalo preventívnu prehliadku
u všeobecného lekára pre dospelých len necelých 40 %
dospelej populácie. Dokonca seniori nad 60 rokov,
ktorí patria už k tzv. rizikovej skupine, zanedbávajú

Za minulý rok absolvovalo
preventívnu prehliadku
u všeobecného lekára pre dospelých
len necelých 40 % dospelej populácie.
napríklad niektoré onkologické ochorenia ako rakovina
hrubého čreva, rakovina krčka maternice, rakovina prsníka,
u mužov rakovina prostaty. Súčasne môžeme odhaliť
ochorenia srdcovo-cievneho a metabolického systému
(vysoký krvný tlak, cukrovka, fibrilácia predsiení) a včas
začať liečbu a vyvarovať sa komplikácií, ktoré môžu skončiť
až smrťou.
Viacerým krajinám Európy, ako napr. Fínsko, Nórsko,
Dánsko, Švédsko, Veľká Británia, sa podarilo dosiahnuť
okolo 80 – 90 % populácie na skríningu vďaka celoplošne
organizovaným skríningovým programom.
Ak to porovnáte s minulosťou, myslíme na svoje
zdravie viac ako naši rodičia, starí rodičia?
V minulosti boli priamo v podnikoch závodní lekári, ktorí
sa starali o zdravie zamestnancov, a tí museli pravidelne
absolvovať zákonom stanovené preventívne vyšetrenie
a očkovanie.
Ten istý systém fungoval aj v školách, kde pediatri
pravidelne robili preventívne prehliadky.
Malo to svoj zmysel, pravidelným povinným očkovaním
MOJA LIEČBA
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preventívna prehliadka
sme dokázali vyhubiť veľa ochorení, ktoré sa nám, bohužiaľ,
teraz vracajú – spomeniem osýpky alebo tuberkulózu.
Otvorili sme sa svetu, cestujeme, zároveň na Slovensku
žije, pracuje veľa cudzincov z krajín, v ktorých očkovací
program nebol alebo nefungoval na takej úrovni ako u nás
v minulosti. A keď k tomu pripočítame vzrastajúci odpor
voči očkovaniu, rôzne antivakcinačné kampane, nečudujme
sa, že zrazu sa v ambulanciách opäť stretávame s týmito
ochoreniami.
Hovorí sa, že ženy sa viac starajú o svoje zdravie ako
muži. Je to aj vaša skúsenosť? Prejavuje sa to v počte
absolvovaných preventívnych prehliadok?
Áno, je to pravda, ženy pristupujú k preventívnym
prehliadkam omnoho zodpovednejšie ako muži. Pred pár
rokmi naša Slovenská spoločnosť všeobecného praktického
lekárstva pre dospelých spustila skríningový program,
ktorý vypracovala pani doktorka Blahová s názvom Zavolaj
svojho chlapa. Skríning bol zameraný na test stolice na
prítomnosť krvi a vďaka nemu sa podarilo
zachytiť pacientov, ktorí síce neuvádzali
žiadne ťažkosti, ale mali rakovinu
hrubého čreva v začiatočnom štádiu.
A kto mal zavolať a doniesť „svojho
chlapa“ (manžela, priateľa, otca, brata) do
ambulancie? Práve ženy. A podarilo sa.

stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu
hmotnosti. Všeobecný lekár vám zmeria obvod pása, spraví
laboratórne vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia krvi,
krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek), ktoré vedú
k odhaleniu rizík civilizačných chorôb.
U poistencov nad 40 rokov prehliadka zahŕňa aj vyšetrenie
cholesterolu a triacylglycerolov, ALT (ukazovateľ funkcie
pečene) a EKG vyšetrenie. Poistenci nad 40 rokov
a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu
hrubého čreva a konečníka majú raz za dva roky nárok na
test na okultné krvácanie.
Ďalšou súčasťou preventívnej prehliadky je skríningové
vyšetrenie na odhalenie upchávania ciev na dolných
končatinách – robí sa pomocou tzv. ABI. Toto bezbolestné
vyšetrenie spraví všeobecný lekár, ak má v ambulancii
potrebný prístroj. Nárok na dané vyšetrenie majú
pacienti raz za dva roky, ak sa sťažujú na príznaky, ktoré
by mohli viesť k podozreniu na ischemickú chorobu
dolných končatín. Takisto každý pacient nad 50 rokov, ak

Na čo všetko má pacient zo zákona
nárok v rámci preventívnej prehliadky
u všeobecného lekára?
Každý máme nárok na preventívnu
prehliadku raz za dva roky, darcovia
krvi raz do roka. Prehliadka obsahuje
komplexné vyšetrenie, kontrolu

Prevencia je štít zdravia
a kompletne ju hradia zdravotné
poisťovne. Mali by sme sa prestať
vyhovárať, že nemáme čas a brať
zodpovednosť za naše zdravie
vážne.

sa lieči na vysoký krvný tlak, cukrovku alebo má vysoký
cholesterol. A robí sa aj u každého pacienta nad 60 rokov.
ABI vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky však, žiaľ,
nehradí každá poisťovňa.
K preventívnej prehliadke patrí aj skríningové vyšetrenie
na odhalenie možnosti vzniku cievnej mozgovej
príhody, ktoré sa robí u každého pacienta nad 40 rokov.
Realizuje sa formou dotazníka, ktorý vypíše všeobecný
lekár. V súčasnosti toto vyšetrenie neponúkajú v rámci
preventívnej prehliadky všetky poisťovne (hradia len dve
z troch).
Všeobecný lekár v rámci prehliadky u žien takisto
skontroluje, či absolvovali gynekologické vyšetrenie,
u mužov urologické vyšetrenie. Zároveň ženy po
štyridsiatke odošle na mamografické vyšetrenie, ak sa ešte
nezrealizovalo.
Zákonom stanovené preventívne prehliadky
sú bezplatné. Má pacient možnosť absolvovať
u všeobecného lekára aj nejaké nadštandardné
vyšetrenie za úhradu?
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Čoraz viac všeobecných lekárov má výborne prístrojovo
vybavené ambulancie. Všetko je to na dohode pacienta
a lekára. Lekár má v prvom rade zvážiť, či je požadované
vyšetrenie u pacienta naozaj indikované. Musíme rozumne
uvažovať a zbytočne pacienta nezaťažovať nadmerným
vyšetrovaním. Má to veľké opodstatnenie.
Je u nás dostatočná osveta významu a dôležitosti
prevencie? Robí podľa vás štát dostatočné aktivity
na podporu zodpovednosti obyvateľstva za vlastné
zdravie?
Nielen štát, ale aj Slovenská spoločnosť všeobecného
praktického lekárstva (SSVPL) a pacientske organizácie.
V roku 2019 ministerstvo zdravotníctva odštartovalo Rok
prevencie s cieľom zvýšiť záujem o preventívne prehliadky.
Pozitívne hodnotím aj aktivitu zdravotných poisťovní, ktoré
formou esemesky upozorňujú svojich klientov na blížiaci sa
termín preventívnej prehliadky.
Naša spoločnosť SSVPL zorganizovala a stále organizuje
skríningové programy pre pacientov v spolupráci
s pacientskymi organizáciami. Je to napríklad už
spomínaný projekt na včasné odhalenie rakoviny hrubého
čreva Zavolaj svojho chlapa alebo vyhľadávanie pacientov
rizikových na vznik fibrilácie predsiení (nepravidelnej
činnosti srdca), ktorá nebolí, ale môže vyústiť do cievnej
mozgovej príhody so závažnými komplikáciami až smrťou.
V spolupráci s pacientskymi organizáciami Slovenský
pacient a Sekunda pre život sme pripravili veľa
propagačných materiálov, videí, kde sa venujeme aj ďalším
ochoreniam.
V štatistikách úmrtí na civilizačné ochorenia sme
na tom výrazne horšie ako mnohé vyspelé krajiny,
v porovnaní s nimi sa dožívame nižšieho veku a naši
seniori majú podstatne horšiu kvalitu života. V čom
vidíte problém?
Jednoznačne v zanedbávaní prevencie. Platí zlatý štandard,
že prevencia je účinnejšia a lacnejšia ako liečba. Okrem
absolvovania pravidelných preventívnych prehliadok, ktoré
zrealizuje lekár, však môžeme kontrolovať aj seba. Patrí
sem pravidelná kontrola pulzu, tlaku, hmotnosti –
a to najmä vtedy, ak máme 40 rokov a viac, pretože už
chtiac-nechtiac spadáme do rizikovej kategórie pre mnohé
ochorenia.
Do každodenných aktivít by sme mali zaradiť cvičenie,
ktoré si sami ušijeme na mieru, aby sme sa cítili komfortne,
rozhýbali celé telo, vyvetrali myseľ a – ak potrebujeme – aj
zhodili nadbytočné kilogramy.
Pandémia ochorenia Covid-19 nám ukázala, že vieme
byť ako národ v prípade ohrozenia zdravia mimoriadne
disciplinovaní. Myslíte si, že aj toto by mohol byť dobrý
impulz na to, aby sme sa začali starať o naše zdravie
zodpovednejšie?
Mňa osobne prekvapilo, ako zo dňa na deň z plnej
čakárne zostala prázdna. Takto to vyzerá aj v ambulancii
pohotovostnej služby. Pýtam sa: Vyzdravel slovenský
národ, alebo dokáže zrazu banálne respiračné infekty

ako nádcha, pokašliavanie či tri dni teploty zrazu riešiť
doma s domácou lekárničkou? Poprípade bolesti chrbta
správnymi cvikmi rozcvičiť a nie hneď utekať pichnúť si
injekciu?
Vami spomínaná zodpovednosť by mohla začať,
povedzme, v lepšej schopnosti počúvať vlastné telo
a neutekať hneď do preplnenej čakárne, odkiaľ si zo
začínajúcej nádchy môžem nakoniec odniesť chrípku.
Rovnako zodpovedné je v prípade návštevy všeobecného
lekára počúvať jeho rady a nepýtať si hneď napríklad
antibiotiká, ktoré pri vírusových ochoreniach (chrípka,
nádcha, infekty dýchacích ciest) nemajú žiaden efekt.
Koniec koncov, všeobecný lekár vie pacientovi priamo
v ambulancii vyšetriť CRP – zápalový marker, a ak ten
nie je zvýšený, nie je dôvod nasadiť antibiotiká. Pri
vírusových ochorenia pritom stačí tradičných päť T: ticho,
teplo, tekutiny, tíšenie horúčky, transport – no nie do
ambulancie, ale do postele.

Každý máme nárok na preventívnu
prehliadku raz za dva roky, darcovia
krvi raz do roka.
Ak bude takpovediac viac miesta v čakárňach, možno
sa nám rapídne zvýši aj počet preventívnych prehliadok
najmä u pacientov, ktorí možno nepodceňujú svoje
zdravie, ale doteraz neboli ochotní stráviť doslova pol dňa
v rade pred ambulanciou lekára.
No rada by som ešte povedala, že Covid-19 vstúpil do
života nielen pacientom, ale aj lekárom. Poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecných
lekárov sa veľmi zmenilo, v čo najväčšej forme využívame
telemedicínu, pacientov si objednávame tak, aby sme
zabezpečili všetky bezpečnostné opatrenia, a až teraz si
dokonale uvedomujem výhody e-health – elektronického
zdravotníctva. Škoda, že ešte stále nie sú pripojení všetci
lekári. Pacienti by potom vôbec nemuseli nosiť nálezy
od odborných lekárov, poprípade prepúšťacie správy
z nemocnice, kde sa, žiaľ, stále nosí obligátna veta:
kontrola OL (obvodným lekárom) do troch dní, predpis
liekov cestou OL – a to aj v súčasnej situácii, keď máme
pacienta chrániť pred návštevou ďalšieho zdravotníckeho
zariadenia. Ak by totiž daná nemocnica bola
v elektronickom zdravotníctve, pacient ma len telefonicky
upozorní, že je prepustený domov a ja si jednoducho
vyhľadám prepúšťaciu správu. Lieky by mu mali predpísať
automaticky ešte v nemocnici pri prepúšťaní a cielene
odporučiť, ktorá odborná ambulancia má byť pre pacienta
kľúčová, aby ju navštívil, ale najprv sa telefonicky
objednal. Hovorím tomu pacient stratený v systéme.

MOJA LIEČBA
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chrbtica
Non-rádiografickú spondyloartritídu možno teda hodnotiť
ako včasnú formu zápalového ochorenia chrbtice, ktoré sa
časom môže vyvinúť do jedného z chronických ochorení
uvedených vyššie. Napríklad progresia do Bechterevovej
choroby sa v literatúre popisuje u 10 % pacientov v priebehu
prvých dvoch rokov, pričom najrizikovejšou skupinou
sú mladí muži, fajčiari, s vyššími hodnotami CRP. Ešte
dôležitejším faktorom je však to, že lepšia klasifikácia
pacientov a včasnejšie odhalenie príznakov nám umožňuje,
samozrejme, aj skoršie začatie adekvátnej liečby. Okrem
štandardného prístupu v zmysle podávania protizápalových
liekov, rehabilitácie a pravidelného cvičenia máme
v posledných rokoch možnosť liečiť pacientov s vysokou
aktivitou choroby aj veľmi cielene, a to biologickými
preparátmi. Tie sú známe a používajú sa u viacerých diagnóz
už takmer 20 rokov, ale klinické skúšania aj prax nám stále
viac naznačujú, že práve včasné začatie liečby ešte skôr, než
sa objavia zmeny na RTG, môže zabrániť progresii choroby
a výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov.

Kedy s bolesťou chrbta
navštíviť reumatológa
Bolesť chrbta je jedným z najčastejších
príznakov, ktoré privádzajú pacientov do
ordinácie všeobecných lekárov aj špecialistov,
a to naprieč všetkými vekovými kategóriami.

TEXT: MUDr. Katarína Sisol
AGEL Clinic, Bratislava
FOTO: Katarína Sisol

P

ríčiny môžu byť
rôznorodé od
nezávažných
a riešiteľných problémov
až po závažné posuny
medzistavcových platničiek či
chronické zápalové ochorenia
na podklade autoimunitných
pochodov, vyžadujúce si úplne iný
prístup a dlhodobú liečbu.

Bolí ma chrbát – čo všetko to
môže spôsobovať?

Najčastejšie sú to mechanické
príčiny bolesti, ako napríklad zlé
držanie tela, skolióza, ochabnutosť svalstva pri sedavom
spôsobe života či, naopak, svalové spazmy. Akútna bolesť
môže byť spôsobená závažnejšími poruchami v súvislosti
s posunom platničiek alebo pri zlomeninách stavcov
spôsobených osteoporózou hlavne u starších pacientov
alebo ľudí liečených kortikoidmi. Menej časté, ale nemenej
dôležité sú bolesti chrbta pri takzvaných zápalových
ochoreniach chrbtice. Tie majú svoje špecifiká, ktorých
vyhodnotenie už pri bežnom rozhovore s pacientom môže
vzbudiť podozrenie na tento tzv. zápalový typ bolesti
a s ním súvisiace konkrétne ochorenie.

Zápalová vs. nezápalová bolesť chrbta –
ako ich odlíšiť?

Lekár reumatológ potrebuje zodpovedať na niektoré otázky
už pri vstupnom vyšetrení pacienta, aby dokázal odlíšiť tzv.
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zápalovú bolesť chrbta od nezápalových bolestí. K týmto
otázkam patria napríklad tieto: Ktorá časť dňa je pre vás
najviac bolestivá? Je to skôr nad ránom a ráno po zobudení,
alebo až večer, keď ste unavení po práci? Čo vám prináša
úľavu? Je to skôr odpočinok, alebo cvičenie, po ktorom sa
cítite lepšie? Dokážete si večer a v noci nájsť polohu, v ktorej
sa vám uľaví, alebo vám, naopak, dlhšie ležanie bolesť zhorší?
Dostavili sa bolesti náhle, alebo skôr pozvoľna? Ako dlho
trvajú vaše ťažkosti? Reagujú vaše bolesti na bežne dostupné
analgetiká ako ibuprofén či diklofenak?
Aj týchto pár otázok nám obvykle pomôže urobiť si
predstavu o type bolesti, ktorou pacient trpí. Iný prístup si
bude vyžadovať človek popisujúci náhlu bolesť vzniknutú
napríklad v predklone alebo pri zlom rotačnom pohybe,
prípadne s propagáciou do dolnej končatiny. Iný postup
zvolíme u pacienta, ktorý má bolesti dlhodobejšie, pozvoľna
sa stupňujúce, prichádzajúce hlavne v skorých ranných
hodinách a obvykle sa zmiernia po cvičení a rozhýbaní sa.
Práve takéhoto pacienta by mali odoslať za reumatológom,
pretože s veľkou pravdepodobnosťou môže ísť o zápalovú
bolesť chrbta. Spresnenie diagnózy potom prichádza po
klinickom vyšetrení pacienta v ambulancii, doplnení krvných
testov a zobrazovacích vyšetreniach.

Charakteristické črty zápalovej bolesti chrbta

1. Začiatok ťažkostí pred 40. rokom veku s pozvoľným
nástupom (najčastejšie medzi 20. – 30. rokom života).
2. Bolesti a stuhnutosť v krížoch hlavne v ranných hodinách.
3. Fyzická aktivita (cvičenie) a protizápalové lieky
zmierňujú ťažkosti.
4. Pokojový režim neprináša úľavu, ale naopak, spôsobuje
zhoršenie stavu.

Od zápalovej bolesti k diagnóze

Konkrétne ochorenia, pre ktoré je typická tzv. zápalová
bolesť chrbta, sú ankylozujúca spondyloartritída,
resp. Bechterevova choroba, psoriatická artritída,
spondyloartritída pri zápalových črevných ochoreniach
a reaktívna artritída (vyskytujúca sa najčastejšie po
črevných alebo urogenitálnych infekciách).
Iné sprievodné príznaky, ktoré sa vo vyššej miere
vyskytujú pri týchto ochoreniach, a teda môžu pomôcť
pri stanovovaní diagnózy, sú napríklad uveitída (zápal
dúhovky), entezitída (zápal v mieste úponu šliach, napríklad
v oblasti lakťa, päty alebo kolena), daktylitída (párkovitý
opuch prsta) a artritída (opuch a bolesť kĺbov).

Z laboratórnych vyšetrení je podstatné vyšetrenie antigénu
HLA B27, ktorý je prítomný u viac ako 90 % pacientov
s Bechterevovou chorobou. Ten je asociovaný aj s inými
ochoreniami ako psoriáza, uveitída či reaktívne artritídy,
ale jeho prítomnosť neznamená automaticky chorobu jeho
nositeľa. Dôležité je aj vyšetrenie bežných zápalových
parametrov ako sedimentácia červených krviniek (FW)
a C-reaktívny proteín (CRP), ktoré sú v čase ťažkostí obvykle
zvýšené.

Čo je to non-rádiografická spondyloartritída

Ako už vyplýva z názvu, ide o ochorenie, ktoré nie je
preukázateľné na klasickom röntgene (RTG) a na jeho
potvrdenie potrebujeme inú zobrazovaciu metódu,
najčastejšie magnetickú rezonanciu. Je to v podstate
včasná forma tzv. axiálnej spondyloartritídy, ktorá je
charakterizovaná ako neinfekčné, chronické zápalové
autoimunitne sprostredkované ochorenie postihujúce
chrbticu.
K vzniku pojmu non-rádiografickej spondyloartritídy viedol
fakt, že čas od prvých príznakov do stanovenia diagnózy
ankylozujúcej spondyloartritídy bol veľmi dlhý. V literatúre
sa popisuje priemerné oneskorenie diagnózy o 6 – 9 rokov,
častokrát ešte dlhšie. Jednou z podmienok diagnózy bola
totiž prítomnosť známok sakroiliitídy (t. j. zápalu v oblasti
krížovo-bedrového skĺbenia) na klasickej röntgenovej snímke
panvy, pričom vývoj týchto zmien je chronický proces, ktorý
môže trvať až roky. Výskum ukázal, že charakteristické zmeny
môžu byť prítomné oveľa skôr, ale nie sú viditeľné na RTG.
Dnes už vieme, že pri vyšetrení magnetickou rezonanciou
dokážeme takéto zmeny zobraziť, a dokonca môžeme odlíšiť
akútne zápalové lézie od chronických štrukturálnych zmien,
ktoré sú už obvykle dôsledkom dlhotrvajúceho zápalu.
Medzi charakteristické nálezy popisované vo výsledkoch
magnetickej rezonancie patrí napríklad kostný edém ako
ekvivalent akútnych zmien, skleróza a erózie ako chronické
zmeny.

Nepodceňujte bolesť a otestujte sa

Ak ste aj mladý človek, nebagatelizujte chronickú
bolesť chrbta a požiadajte svojho praktického
lekára o podrobnejšie vyšetrenie alebo odoslanie za
reumatológom v prípade podozrenia na zápalový charakter
bolesti. Na rýchle overenie podozrenia, či môže ísť
u vás o zápalovú bolesť chrbta, medzinárodná odborná
spoločnosť ASAS (Assessment of Spondyloarthritis
International Society) vytvorila jednoduchý dotazník.

AK TRPÍTE BOLESŤAMI
CHRBTA, KTORÉ PRETRVÁVAJÚ
DLHŠIE AKO TRI MESIACE,
ZODPOVEDAJTE NASLEDUJÚCICH
PÄŤ OTÁZOK. AK ODPOVIETE
ÁNO ASPOŇ NA ŠTYRI Z NICH,
MAL BY VÁS VYŠETRIŤ AJ
REUMATOLÓG.
1. VYskytla sa bolesť pred dosiahnutím
veku 40 rokov?
2. Vyvíjala sa bolesť postupne
a nevznikla náhle v dôsledku prudkého
pohybu alebo inej mechanickej príčiny
(napríklad v dôsledku zranenia)?
3. Bolesť sa zmierni po rozcvičení?
4. Pokoj a odpočinok bolesť nezlepšuje,
skôr zhoršuje?
5. Prejavuje sa bolesť v noci a zmierňuje sa
po prebudení?

Upravené podľa: Sieper J. a kol. Ann Rheum Dis 2009; 68: 784 – 788

Článok vyšiel s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.
SK2005828478
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Kožné ochorenie s ťažko vysloviteľným
názvom hidradenitis suppurativa
dermatológovia niekedy označujú aj ako acne
inversa. Neznamená to však, že patrí medzi
určité formy „klasického“ akné v podobe
zvýšenej tvorby mazu a upchaných pórov
mazových žliaz.

ktorými sú podpazušie, slabiny, zadok, genitál, hrádza,
okolie konečníka, vnútorná strana stehien a u žien aj pod
prsníkmi. Prejavy sa však môžu vyskytovať aj kdekoľvek
inde na tele, aj keď tento výskyt je menej častý.
Ako dlho trvajú prvé varovné príznaky? Zvyknú sa
zopakovať na rovnakom mieste?
Pre ochorenie je typické, že sa bolestivé uzly opakujú
na tých istých miestach, a to je zároveň aj varovným
príznakom tohto ochorenia. Ak sa prejavy zopakujú na tom
istom mieste druhýkrát, treba navštíviť aj dermatológa.

TEXT: Jana Krajčovičová
FOTO: Peter Kozub

Pán doktor, čo je hidradenitis suppurativa? Aké sú
symptómy tohto ochorenia a ktoré miesta na tele
postihuje?
Hidradenitis suppurativa je chronické zápalové kožné
ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou výrazne bolestivých
zapáchajúcich hnisavých uzlov na typických miestach,
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Pre ochorenie je typické, že sa
bolestivé uzly opakujú na tých
istých miestach, a to je zároveň
aj varovným príznakom tohto
ochorenia.
Aké sú príčiny ochorenia, prípadne rizikové faktory?
Dá sa povedať, či sa viac vyskytuje u mužov/žien,
dospelých/detí, mladších/starších?
Príčiny ochorenia nie sú presne známe. Vieme, že najskôr
dochádza k upchatiu vlasového folikulu, ktorý následne
praská, a v okolí vytvára zápal. Podobne vzniká aj akné,
ale – ako dobre vieme – akné je dobre liečiteľné a vekom jeho
výskyt ustupuje, kým pri hidradenitíde je liečba veľmi náročná
a terapeutických možností je oveľa menej. Medzi rizikové
faktory patria ženské pohlavie, vek 30 – 50 rokov, pohlavné
hormóny. Na vzniku tohto ochorenia sa môže podieľať aj
genetika. Bol dokázaný súvis s fajčením a obezitou.

6.$%%9

H

oci prvýkrát túto
chorobu identifikoval
a popísal už v roku
1839 francúzsky
lekár Alfred Velpeau,
doteraz nie je dobre preskúmaná
a nie sú známe presné príčiny.
Liečba býva náročná a zdĺhavá.
Potešiteľným faktom je, že sa do
popredia dostáva biologická liečba.
Viac nám povedal MUDr. Peter
Kozub, PhD., zo špecializovanej
Dermatovenerologickej
ambulancie Fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Nových Zámkoch.

$EE9LHVUR.DUDGŀLÏRYD%UDWLVODYD
WHO

kožné ochorenia
Kedy je čas vyhľadať dermatológa? Ako následne
prebieha diagnostika?
Dermatológa treba vyhľadať hneď, keď sa objavia bolestivé
hnisajúce podkožné uzly vo vyššie uvedených oblastiach.
Veľa pacientov chodí s týmito prejavmi dlhé roky do
chirurgických ambulancií, kde sa hnisajúce uzly narezávajú
a opakovane liečia antibioticky. Treba si však uvedomiť, že
v tomto prípade nejde o typickú infekčnú kožnú chorobu

Moderná, teda biologická liečba
výrazne zlepšuje kvalitu života
väčšiny pacientov.
známu ako furunkulóza, ale o imunitne podmienené
ochorenie, kde imunitný systém zohráva najvýznamnejšiu
úlohu a baktérie sa na týchto procesoch len spolupodieľajú,
preto vo väčšine závažnejších prípadov antibiotická liečba
nestačí a pri ľahších prípadoch slúži len na preliečenie
aktuálnych uzlov, nie však na vyliečenie ochorenia. Preto
táto diagnóza patrí jednoznačne do rúk dermatológa. Ten už
na základe klinického obrazu vie určiť správnu diagnózu
a v nejasných prípadoch si môže pomôcť vyrezaním časti
zapálenej kože z ložiska, a následným histologickým
vyšetrením. Dermatológ zvykne odobrať aj ster z hnisu
s cieľom stanovenia baktérie a vhodnej antibiotickej liečby.
Ktoré liečebné postupy sa v súčasnosti používajú
u nás a v západnom svete, prípadne akým smerom sa
uberá výskum liekov v tejto oblasti? Čo môže liečbu
skomplikovať?
Ľahšie formy ochorenia využívajú lokálnu antibiotickú
či inú protizápalovú liečbu. Ak táto liečba nezaberá
alebo pri rozsiahlejších prejavoch sa u nás pristupuje
k celkovým antibiotikám – medzi najčastejšie používané
patria klindamycín, doxycyklín, ciprofloxacín či potencované
penicilínové antibiotiká. Ak ani táto liečba nepomáha, pacient
má nárok na veľmi účinnú, ale zároveň veľmi drahú biologickú
liečbu. Na hidradenitídu je schválený jeden biologický
liek zo skupiny TNF-alfa blokátorov, ktorý sa používa
aj na liečbu iných zápalových imunitne podmienených
ochorení, ako sú psoriáza, Crohnova choroba či ulcerózna
kolitída, psoriatická či reumatoidná artritída alebo uveitída.
Ide o liečbu špecificky tlmiacu imunitný systém, ktorý
poškodzuje vlastné tkanivo v podobe bolestivých hnisajúcich
podkožných uzlov. Keďže táto liečba je veľmi drahá, podlieha
schváleniu zdravotnej poisťovne. Podmienkou tohto
schválenia je dostatočný rozsah prejavov a neúčinnosť
antibiotickej liečby. Pred jej začiatkom je potrebné vylúčiť
tuberkulózu. Poslednou možnosťou je chirurgická liečba,
ktorá sa často kombinuje práve s biologickou liečbou. A práve
táto kombinácia dosahuje v liečbe hidradenitídy najväčší
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úspech. Napriek tomu však treba poznamenať, že v prípade
veľmi rozsiahleho ochorenia ani táto liečba či kombinácia
liečebných možností nemusí stačiť na úplné či takmer úplné
zvládnutie klinických prejavov.
Ktoré postupy sa používajú pri chirurgickej liečbe?
Možnosti chirurgickej liečby sú: 1. incízia a drenáž (narezanie
uzla a zavedenie rukavicového drénu, aby odtiaľ vytekal
hnis), 2. deroofing (znesenie hornej časti abscesu, teda akoby
odstránenie jeho „strechy“), a 3. kompletné odstránenie
(vyrezanie) zapáleného tkaniva.
Môže liečbe napomôcť zmena životného štýlu? Aké
kroky by ste odporučili?
Určite dodržiavať zdravý životný štýl, nefajčiť a dostatočne
veľa sa pohybovať.
Keďže liečba nie je jednoduchá, môže to byť pre
pacienta veľmi frustrujúce a vytvárať na neho veľký
emočný tlak. Ako sa zmení jeho osobný, prípadne
intímny život?
Hidradenitída je nepríjemná hneď z viacerých dôvodov –
ložiská bolia, obmedzujú hybnosť a nepríjemne
a charakteristicky zapáchajú, čo prakticky znemožňuje
plnohodnotný osobný či intímny život. Preto je dôležité toto
ochorenie rýchlo a včas liečiť.

Biologická liečba a jej
budúcnosť
História biologickej liečby sa začala písať
objavením očkovania a neskôr aj inzulínu.
Najväčší boom zažíva biologická liečba
najmä od konca minulého a začiatku tohto
storočia vďaka novým vedeckým poznatkom
v biológii a medicíne.

TEXT: Peter Šišovský
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

N

esporne sem patrí aj objav monoklonálnych
protilátok, ale napríklad aj mechanizmov
množenia buniek, vďaka čomu sa biologické
liečivá mohli začať vyrábať v množstvách
potrebných na rozsiahlejšie použitie pri
zachovaní svojich vlastností.
Dnes už – vďaka týmto objavom – máme desiatky ochorení,
pri ktorých biologická liečba predstavuje nádej pre
pacientov v prípadoch, v ktorých klasická liečba zlyháva
alebo vôbec neexistuje. Preto je úplne logická otázka, ako
biologická liečba ovplyvní medicínu budúcnosti a čo všetko
sa ňou ešte bude dať liečiť.

produkujú na to, aby medzi sebou dokázali komunikovať.
Celý proces komunikácie si potom zjednodušene môžete
predstaviť tak, že jedna bunka potrebuje dať niečo vedieť
druhej, preto vytvorí molekulu látky, ktorá cestuje telom,
až kým nedôjde k druhej bunke. Druhá bunka má napríklad
na svojom povrchu receptor (akýsi prijímač), na ktorý sa
táto látka naviaže, a druhá bunka si tak „prečíta“ správu od
tej prvej bunky. A podľa toho sa začne správať – napríklad
prispeje k zmene krvného tlaku, k svalovej kontrakcii,
k vyvolaniu imunitnej reakcie a pod.

Ako biologická liečba funguje?

Existujú nejaké podporné skupiny alebo čo by ste
odporučili svojim pacientom na lepšie zvládnutie
ochorenia? Akú úlohu zohráva rodina a priatelia?
Odporúčal by som im nestrácať nádej. Moderná, teda
biologická liečba výrazne zlepšuje kvalitu života väčšiny
pacientov. Čo sa týka podporných skupín, je možnosť
obrátiť sa na občianske združenie Bodkáčik na
www.bodkacik.sk, kde pacient môže dostať užitočné
informácie o liečbe a psychickú či sociálnu podporu.
V neposlednom rade je dôležitá podpora rodiny a blízkych,
aby pacienta usmerňovali, ten vyhľadal odbornú pomoc,
a potom aj zotrval v liečbe.

Na to, aby sme mohli zodpovedať otázku, kam biologická
liečba smeruje, je potrebné pochopiť, aké sú jej
mechanizmy.
Jedna zo základných charakteristík biologickej liečby spočíva
v tom, že na rozdiel od klasickej liečby, vyrábanej chemickou
syntézou, sa biologická liečba snaží napodobniť štruktúry
ľudského tela na bunkovej úrovni. Využíva pri tom živé
organizmy – najčastejšie proteíny, ktoré vstupujú do
určitých procesov v ľudskom tele, blokujú choroboplodné
procesy a podporujú tie ozdravné.
Veľmi zjednodušene povedané, ľudské telo sa skladá
z buniek, ktoré voľným okom nevidíme. Bunky musia
medzi sebou komunikovať a na túto komunikáciu im slúžia
okrem iného takzvané receptory, ktoré sú napríklad na ich
povrchu, ale aj rôzne iné signálne molekuly, ktoré bunky

Biologická liečba predstavuje nádej
pre pacientov v prípadoch, v ktorých
klasická liečba zlyháva alebo vôbec
neexistuje.
A keďže mnohé ochorenia bývajú dôsledkom porušenej
komunikácie na bunkovej úrovni, biologické liečivá sa
snažia napraviť práve túto narušenú komunikáciu,
a to čo najprirodzenejším spôsobom. Biologické liečivá
sú unikátne v tom, že ich produkujú živé organizmy,
MOJA LIEČBA
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dokážu tak predstavovať omnoho
komplikovanejšie štruktúry
v porovnaní napríklad s dobre známym
chemickým liekom s účinnou látkou
paracetamolom na liečbu bolesti.
Preto medzi najčastejšie biologické
liečivá patria napríklad monoklonálne
protilátky, ktoré sa dokážu naviazať
na receptory na povrchu buniek či na

Kam sa teda biologická liečba
v budúcnosti môže posunúť?

Prvou možnosťou je rozšírenie
využitia biologických liekov na liečbu
vrodených porúch a iných chorôb,
ktoré súčasná medicína stále nedokáže
liečiť. Základný princíp je totiž
univerzálne platný pre všetky
choroby – musíte identifikovať

Na rozdiel od klasickej liečby, vyrábanej
chemickou syntézou, sa biologická liečba
snaží napodobniť štruktúry ľudského tela na
bunkovej úrovni.

signálne molekuly vysielané medzi
receptormi, a zmeniť tak ich aktivitu.
Dokážu sa napríklad naviazať na látky,
ktoré podporujú neprirodzene vysoký
zápal, a neutralizovať ich, čím utlmia
autoimunitné choroby.
Pri onkologických chorobách, naopak –
dokáže biologické liečivo zablokovať
receptor, vďaka ktorému nádor rastie,
a tak jeho rast spomaliť až zastaviť.
Biologickou liečbou dokážeme vytvoriť
aj chýbajúce zložky krvi či hormóny
a liečiť tak ochorenia ako hemofília či
cukrovka.
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„chybu“ v komunikácii na bunkovej
úrovni, napríklad chýbajúci hormón
alebo nadmerne aktívnu signálnu
molekulu či receptor, a následne
vytvoriť biologické liečivo, ktoré túto
chybu napraví.
Dnes už máme viacero biologických
liekov na liečbu zápalových ochorení
tráviaceho a pohybového aparátu
(Crohnova choroba, ulcerózna kolitída
či psoriáza), no len v roku 2017
registrovali prvý biologický liek na
atopickú dermatitídu – a vo vývoji sú
ďalšie. Prvý biologický liek na astmu

napríklad zaregistrovali v roku 2005,
no vývoj sa robí aj v liečbe ďalšieho
rozšíreného ochorenia dýchacieho
traktu – chronickej obštrukčnej
choroby pľúc.
Vývoj biologických liekov napreduje
aj v onkológii. Rakovina hrubého
čreva, leukémia či rakovina prsníka už
biologickú liečbu majú, kým niektoré
iné typy rakoviny (napríklad rakovina
semenníkov) na túto liečbu ešte len
čakajú.
Zaujímavými oblasťami sú aj
neurológia a psychiatria. Biologickú
liečbu má už sclerosis multiplex
a od roku 2018 aj migréna. Množstvo
neurologických a psychiatrických
ochorení ako sú depresia, schizofrénia
či Parkinsonova choroba však stále
svoje možnosti liečby nemajú.

Vývoj účinnejších
a bezpečnejších liekov

Druhou možnosťou je vývoj nových
biologických liekov na choroby, ktoré už
biologickú liečbu majú. To, že na dané
ochorenie už biologická liečba existuje,
totiž neznamená, že nepotrebujeme
nové liečebné možnosti.
Nový biologický liek môže priniesť
vhodnejší mechanizmus účinku, vďaka
ktorému bude liečivo účinnejšie,
bezpečnejšie alebo zotrvá v organizme
dlhšie, a tak sa jeho účinok predĺži
a nebude potrebné také časté
podávanie ako pri jeho predchodcovi.
To je veľkou výhodou obzvlášť
pri biologických liečivách, ktoré
sa podávajú primárne vo forme
injekcií. Je totiž rozdiel musieť si
pichať injekcie každý deň alebo
raz za niekoľko dní či týždňov. A čo
je podstatné, každá nová generácia
biologických liekov prichádza
s vylepšeným bezpečnostným profilom –
čím cielenejšou sa liečba stáva,
tým menej prípadných nežiaducich
účinkov prináša, resp. v ideálnom
prípade nevykazuje žiadne alebo len
zanedbateľné nežiaduce účinky.

Čaká nás po biologickej liečbe
ešte posun vpred?

Odpoveď na túto otázku iste mnohých
poteší: čaká. A jednou z odpovedí je
práve génová liečba. Génová liečba
je typ liečby, pri ktorej modifikujete
genetickú informáciu buniek v tele.

Predstavte si napríklad takú hemofíliu, pri ktorej vám
chýba zrážajúci faktor v krvi, kvôli čomu hrozí nadmerné
krvácanie. Vďaka biologickej liečbe dokážeme vytvoriť
chýbajúci zrážajúci faktor a pravidelne ho dopĺňať.
Problémom je tu však to slovo pravidelne. Ak totiž
zrážajúci faktor do tela nedodáte, choroba sa objaví znova.
Génová liečba by však mohla dokázať vniesť pomocou
nosiča do buniek ten správny gén a zabezpečiť tak, že vaša
pečeň bude opäť schopná produkovať chýbajúci zrážajúci
faktor sama. Vďaka tomu by ste tak raz dostali génovú
liečbu a už nikdy viac by ste si nepotrebovali pichať injekcie
tohto faktora.
Zdá sa vám to ako hudba budúcnosti? Pravdepodobne
nie až takej vzdialenej, lebo už teraz sú na svete štúdie,
ktoré v tomto smere ukazujú povzbudivé výsledky.
Prostredníctvom tejto terapie sa už napríklad aj
v súčasnosti liečia vážne ochorenia.
Napríklad spinálna muskulárna atrofia, pri ktorej sa
dieťatko narodí s jedným poškodeným génom. Práve
tento gén je však zodpovedný za dôležitý proteín, ktorý je

Každá nová generácia biologických
liekov prichádza s vylepšeným
bezpečnostným profilom – čím
cielenejšou sa liečba stáva, tým
menej prípadných nežiaducich
účinkov prináša.
nevyhnutný pre svalový tonus. Dieťatko, ktoré trpí touto
chorobou, sa nenaučí sedieť, stáť ani chodiť. Bez liečby je
jeho prognóza nepriaznivá, pacient buď zomiera, alebo
zostane na umelej pľúcnej ventilácii. Existuje však liek,
vďaka ktorému pacientovi dodajú spomínaný gén. Liek
odovzdá gén a ten sa začne v tele ďalej rozmnožovať.
Výsledkom je, že dieťa sa naučí sedieť, stáť, ale aj chodiť
a začne viesť plnohodnotný život. Tento liek je však veľmi
drahý, preto bude v budúcnosti veľkou výzvou nájsť spôsob,
ako ho financovať.
Počiatky génovej liečby sa začali písať v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia a prelomový bol rok 2012, keď došlo
k registrácii prvej génovej liečby. Tá obsahovala gén pre
lipoproteínovú lipázu, inými slovami enzým dôležitý na
spracovanie tukov. Ak tento enzým nemáte alebo je jeho
aktivita výrazne nižšia, vo vašom tele sa hromadí tuk, čo
môže viesť k vážnym problémom s pečeňou či pankreasom.
Od roku 2012 pribudlo zopár ďalších registrovaných liekov
v génovej liečbe, napríklad na liečbu leukémie, lymfómu či
na dedičnú stratu zraku. A viaceré ďalšie sú vo vývoji.

Budúcnosť liečby ochorení nie je vôbec sivá

Veľakrát sa stretnete s tvrdením, že farmaceutické
spoločnosti už dávno poznajú liek proti rakovine či
preparát na dosiahnutie nesmrteľnosti, ale úmyselne ho
pred verejnosťou taja. Pravda je však taká, že do vývoja
každého lieku je zapojených množstvo ľudí – od vedcov,
úradníkov, lekárov po pacientov, takže nie je možné utajiť
vývoj niečoho takého bombastického ako by bol preparát
na nesmrteľnosť.
Na druhej strane je však dnes možné veľmi dobre liečiť
mnohé typy rakoviny či iných závažných ochorení, o čom
pacienti pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi mohli ešte len
snívať.
Preto budúcnosť liečby ako takej vôbec nie je zlá. Ako
však my bojujeme proti ochoreniam, aj ochorenia bojujú
proti nám – rakovinové a iné bunky, vírusy či baktérie si
nachádzajú stále nové spôsoby, ako sa množiť, niektoré
bunky a mikroorganizmy mutujú a menia svoje vlastnosti.
Preto je vývoj nových liekov neustálou výzvou, s ktorou
ľudstvo a vedci bojujú.
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Nepodceňte pocity svalovej
slabosti
Svalová slabosť je najčastejším príznakom
neuromuskulárnych (nervovo-svalových)
ochorení. Počet neuromuskulárnych ochorení
je vysoký , ale výskyt jednotlivých ochorení
je zriedkavý až vzácny. Podľa mechanizmu
vzniku existujú dve veľké skupiny
neuromuskulárnych ochorení – autoimunitné
ochorenia a geneticky podmienené
ochorenia.

TEXT: Jana Krajčovičová
FOTO: Peter Špalek

V

súčasnosti sú už viaceré z týchto ochorení
dobre liečiteľné. Základným predpokladom
priaznivej prognózy pacientov je včasné určenie
správnej diagnózy a ordinácia adekvátnej
liečby. Práve svalová slabosť môže byť prvým
príznakom viacerých neuromuskulárnych ochorení.
Vyšetrenie hladiny kreatínkinázy v sére patrí k základným
laboratórnym
vyšetreniam pri
svalovej slabosti.
O rôznych typoch
neuromuskulárnych
chorôb a o možnostiach
ich diagnostiky
nám povedal viac
vedúci Centra pre
neuromuskulárne
ochorenia
v Univerzitnej
nemocnici Ružinov
doc. MUDr. Peter
Špalek, PhD.

Čo sa teda skrýva za slovným spojením
neuromuskulárne ochorenia?
K neuromuskulárnym chorobám patria ochorenia
periférnych nervov, ochorenia nervovo-svalových
spojení a svalové ochorenia. Periférne nervy sa skladajú
z motorických nervových vláken, ktoré riadia činnosť
svalstva, zo senzitívnych nervových vláken, ktoré
sprostredkujú dotykovú, tepelnú, algickú, hlbokú citlivosť,
a z vegetatívnych nervových vláken, ktoré regulujú
potenie, sexuálne funkcie, činnosť tráviaceho traktu aj
viacerých ďalších orgánov. Najčastejšími ochoreniami
periférnych nervov sú polyneuropatie. Spektrum ich
príčin je široké. Nervovo-svalové spojenie tvoria zakončenia
motorických nervových vláken a tzv. motorická platnička
na povrchu svalových vláken. Nervové impulzy uvoľňujú
z motorických zakončení chemickú látku acetylcholín,
ktorá prostredníctvom špeciálnych receptorov (prijímačov)
na motorickej platničke riadi činnosť svalstva.
Aká je najznámejšia choroba nervovo-svalového
spojenia?
Ide o myasténiu gravis. Je to autoimunitné ochorenie, pri
ktorom imunitný systém nevníma receptory na svalových
vláknach ako svoje, ale ako cudzie, vytvára proti nim
protilátky, ktoré tieto receptory deštruujú. V dôsledku toho
zlyháva nervovo-svalový prenos, čo sa prejavuje výraznou
svalovou slabosťou a patologickou unaviteľnosťou svalstva,
ktoré môžu postihovať všetky svalové skupiny, vrátane
dýchacieho svalstva.
A aký podiel neuromuskulárnych ochorení tvoria
svalové ochorenia?
Svalové ochorenia (myopatie) tvoria ich najväčšiu skupinu.
Najčastejšie ide o dedičné – geneticky podmienené myopatie.
Druhú veľkú skupinu svalových ochorení tvoria autoimunitné
myopatie – myozitídy. V súčasnosti sú vďaka moderným
vyšetrovacím metódam dobre diagnostikovateľné a úspešne
liečiteľné modernými imunoterapeutickými postupmi.
Ktorý príznak je pri neuromuskulárnych ochoreniach
najčastejší?
Vo všeobecnosti je najčastejším príznakom svalová slabosť,
ktorá môže byť generalizovaná alebo postihuje predilekčne
len určité svalové skupiny. K ďalším príznakom patrí
svalová unaviteľnosť, zlá tolerancia fyzickej záťaže, svalové
kŕče, svalové bolesti, šklbanie svalstva, úbytok svalstva.
Pri postihnutí senzitívnych nervových vláken sú prítomné
poruchy citlivosti, horšie vnímanie dotykových a tepelných
podnetov, mravčenie a tŕpnutie koncových častí nôh
a niekedy aj rúk. Pri postihnutí tzv. hlbokej citlivosti býva
neistá chôdza a poruchy rovnováhy.
Počet neuromuskulárnych ochorení je veľmi vysoký,
pričom jednotlivé ochorenia majú zriedkavý výskyt.
To znamená, že sa mimoriadne náročne diagnostikujú.
Ako sa takíto pacienti vyhľadávajú?
V diagnostike neuromuskulárnych ochorení je veľmi
dôležité detailné klinické vyšetrenie odborníkom na
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K neuromuskulárnym chorobám
patria ochorenia periférnych nervov,
ochorenia nervovo-svalových
spojení a svalové ochorenia.
neuromuskulárne ochorenia a elektromyografické
vyšetrenie. Ďalej je dôležité stanovenie rôznych
biochemických parametrov. Pri autoimunitných
neuromuskulárnych ochoreniach je rozhodujúca
imunologická diagnostika. Pri niektorých svalových
ochoreniach realizujeme na potvrdenie diagnózy
svalovú biopsiu – odobratie svalovej vzorky, ktorá
sa detailne spracuje rôznymi špecializovanými
metodikami. Aj moderné MR prístroje v súčasnosti
prispievajú k diagnostike určitých svalových ochorení.
Rozhodujúci obrovský pokrok v diagnostike dedičných
neuromuskulárnych ochorení spôsobil mimoriadny
rozvoj molekulárno-genetických vyšetrení. Okrem
zásadných pokrokov v diagnostike sa docielili aj výrazné

Vo všeobecnosti najčastejším
príznakom neuromuskulárnych
ochorení je svalová slabosť, ktorá
môže byť generalizovaná alebo
postihuje len určité svalové skupiny.
úspechy v liečbe, najmä v terapii autoimunitných
neuromuskulárnych ochorení, ale aj viacerých dedičných
neuromuskulárnych ochorení. Pre priaznivú prognózu
pacientov s týmito ochoreniami je kľúčové včasné určenie
správnej diagnózy.
Dajú sa neuromuskulárne ochorenia zachytiť pri
preventívnej prehliadke?
Neuromuskulárne ochorenia sa pri preventívnej prehliadke
zachytiť nedajú. Určitou výnimkou je stanovenie hladiny
kreatínkinázy (CK) v sére. CK je citlivý, ale nešpecifický
marker svalového poškodenia aj ľahkého stupňa. CK je
enzým nachádzajúci sa voľne v plazme svalového vlákna
a má nízku molekulovú váhu. Preto sa už pri ľahkých
léziách svalových vláken v sére pozoruje vzostup CK, napr.
aj pri náraze, údere do svalu, po aplikácii injekcie do svalu
MOJA LIEČBA
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a po fyzickej námahe. Po nadmernej
fyzickej záťaži dochádza k zvýšeniu
hladiny CK v sére aj u špičkových
športovcov (maratónci, triatlonisti).
Po niekoľkých dňoch však dochádza
charakteristicky k poklesu CK na
normu. Ak je zvýšená hladina CK
v sére spojená so subjektívnymi pocitmi
svalovej slabosti, bolesťami svalov, je
nutné pacienta odoslať na neurologické
vyšetrenie, optimálne k špecialistovi
do ambulancie pre neuromuskulárne
ochorenia.
Málo známa je skutočnosť, že aj ďalšie
enzýmy – alanínaminotransferáza
(ALT) a aspartátaminotransferéza
(AST) – sú svalového pôvodu
a pri poškodení svalového vlákna
(jednorazovom alebo chronickom)
sa spolu s CK uvoľňujú do séra.
ALT a AST sú predovšetkým známe
ako pečeňové enzýmy. V praxi sa
stretávame so situáciami, že pri
bežných preventívnych prehliadkach
sa ALT a AST vyšetrujú spolu
s ďalšími pečeňovými markermi
gamaglutamyltransferázou (GMT)
a bilirubínom, ale bez súčasného
vyšetrenia hladiny CK. Opakovane
sme zaznamenali situácie, že pri
zvýšených hladinách AST a ALT
mylne stanovili diagnózu hepatopatie
(ochorenia pečene), hoci špecifické
pečeňové markery GMT a bilirubín
boli v norme. Preto je u pacientov,
ktorí majú zvýšené hladiny AST a ALT,
a normálne hladiny GMT a bilirubínu,
absolútnym imperatívom nutnosť
vyšetriť hladinu CK v sére. V prípade
zvýšenej hladiny CK ide o svalové, resp.
neuromuskulárne ochorenia.
Pri ktorých neuromuskulárnych
ochoreniach býva zvýšená hladina
CK v sére?
Najvyššie hodnoty CK v sére majú
pacienti s progresívnymi svalovými
dystrofiami, akútnymi zápalovými
ochoreniami svalstva (polymyozitída,
dermatomyozitída) a pacienti s akútnou
rabdomyolýzou – rozpadom svalových
vláken. Pohlavie ani vek nemajú
vplyv na výšky hladiny CK v sére.
Mierne zvýšená hladina CK sa môže
vyskytovať aj u ochorení periférneho
motoneurónu, napr. pri amyotrofickej
laterálnej skleróze. Zvýšená hladina
CK v sére býva pri zníženej činnosti
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štítnej žľazy a zriedkavo môže byť
komplikáciou pri liečbe zvýšenej
hladiny cholesterolu statínmi.
Čo robiť, ak sa v sére zistí zvýšená
hladina CK?
Ak ide o jedinca, ktorý má
súčasne aj subjektívne ťažkosti
(svalová slabosť, bolesti svalov,
svalové kŕče), je nutné vyšetrenie
neurológom, ktorý pri podozrení na

neuromuskulárne ochorenie odošle
pacienta špecialistovi do ambulancie
pre neuromuskulárne ochorenia.
Ak ide o akútny stav s vysokou
hladinou CK v sére a výraznou
svalovou slabosťou, intenzívnymi
svalovými bolesťami, je potrebné
odoslať pacienta na hospitalizáciu na
neurologické pracovisko, ktoré má
skúsenosti s diagnostikou a liečbou
neuromuskulárnych ochorení.

Ak je zvýšená hladina CK v sére spojená
so subjektívnymi pocitmi svalovej slabosti,
bolesťami svalov, je nutné pacienta odoslať
na neurologické vyšetrenie, optimálne
k špecialistovi do ambulancie pre
neuromuskulárne ochorenia.

bolesť
−

Liečba bolesti pri
osteoporóze
Osteoporóza, známa ako rednutie kostí,
sa mylne považuje len za prirodzený
sprievodný prejav starnutia. Spolu so
srdcovo-cievnymi a onkologickými
ochoreniami sa zaraďuje medzi civilizačné
ochorenia a pri prítomných rizikových
faktoroch môže postihnúť obe pohlavia
v ktoromkoľvek veku.

Bolesť pri osteoporóze

Aj keď sa popisuje dlhodobý bezpríznakový priebeh
osteoporózy a jej klinický význam spočíva vo výskyte
zlomenín, ktorými sa prejavuje, bolesť rôznej intenzity
môže sprevádzať toto ochorenie vo všetkých jeho
obdobiach.
Bolesť pri osteoporóze môžeme rozdeliť podľa
vyvolávajúceho faktora na dve skupiny:
a) primárna bolesť – pochádzajúca z kostných štruktúr,
b) sekundárna bolesť – vyvolaná zmenami svalov a šliach,
prípadne neuropatický typ vznikajúci dráždením nervových
koreňov pri zlomeninách stavcov a pod.

Akútna a chronická bolesť

Medzinárodná spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
definuje bolesť takto: „Bolesť je nepríjemný zmyslový

TEXT: MUDr. Elena Ďurišová
primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra,
Hlohovec
FOTO: Elena Ďurišová

O

steoporóza predstavuje
celosvetovo výrazne
narastajúci zdravotný
problém, ktorý
vzhľadom na vysoký
výskyt zlomenín významne
prispieva k chorobnosti, úmrtnosti
a zvyšuje náklady na zdravotnú
starostlivosť.
Osteoporóza sa definuje ako
systémové ochorenie kostry
charakterizované znížením obsahu
kostnej hmoty a narušením
mikroarchitektúry kosti, ktoré
sú príčinou zvýšenej lámavosti
kostí, a tým aj zvýšeného rizika
zlomenín vznikajúcich už pri
minimálnom úraze.
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Aj keď sa popisuje dlhodobý
bezpríznakový priebeh
osteoporózy, bolesť rôznej
intenzity môže sprevádzať toto
ochorenie vo všetkých jeho
obdobiach.
a emocionálny zážitok, ktorý ide ruka v ruke so skutočným
alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký
opisuje. Bolesť je vždy subjektívna.“
Akútna bolesť hlási poškodenie organizmu. Ako bolesť
chronická sa všeobecne označuje tá, ktorá trvá viac ako
tri mesiace, už jej chýbajú ohlasovacie, obranné a hojivé
funkcie a môže sa stať samostatným ochorením.
Bolesť ostrého charakteru, ktorá sprevádza väčšinou
akútnu zlomeninu na osteoporotickom teréne, môže
vzniknúť:

po vertikálnom zaťažení chrbtice (napr. zoskok zo
schodov, zo stoličky, ale aj bez pádu, dokonca pri
kýchnutí, pri kašli),
− pri rotačných pohyboch (napr. pokĺznutie),
− pri náhlom prudkom zdvihnutí bremena (napr.
nábytku).
Bolesť chronická, tupá, je necharakteristická, ťahavá,
zvyšujúca sa pohybom a zaťažením (napr. pri chôdzi do
schodov, po nerovnom teréne, pri dlhšom státí, pri dlhšom
sedení).
Bolesť vyvoláva u chorých pocity úzkosti, strachu
a depresie. Táto nepriaznivá psychická reakcia môže spätne
akcentovať bolestivé podnety. Bolesť má však pre chorého
i dopady v sociálnej sfére a môže sa dotýkať i samotnej jeho
existencie.

Ovplyvnenie bolesti pri osteoporóze

Bolesť pri osteoporóze môžeme ovplyvniť farmakologickou
liečbou a nefarmakologickými postupmi.

Nefarmakologická liečba bolesti pri
osteoporóze
1.

2.

Správna životospráva – zahŕňa úpravu diéty (vyvážená
strava s odporučeným optimálnym príjmom vápnika
z hľadiska veku a pohlavia, prípadne sprievodnej
medikácie) a starostlivosť o pravidelnú stolicu (tlak na
stolicu pri zápche môže zhoršovať bolesť).
Kinezioterapia – liečba pohybom. Pohybovú liečbu
pri osteoporóze môžeme rozdeliť do troch základných
skupín:
a) Špeciálna cvičebná zostava pre pacientov
s osteoporózou „podľa Ďurišovej“
Cvičenie pozostáva z presne definovaných cvikov,
ktoré sú jednoduché, ale veľmi účinné. Vykonávajú
sa pomaly, plynulým pohybom. Správna intenzita
cvičenia a jeho pravidelnosť sú zárukou aktivácie
buniek tvoriacich kosť a oslabenia činnosti buniek
zvyšujúcich odbúravanie kostí, čo vedie k zvýšeniu
kvality kosti, a tým k predchádzaniu zlomenín.
Špeciálna zostava podľa Ďurišovej upravením svalovej
nerovnováhy a zvýšením svalovej sily s vytvorením
vlastného kvalitného svalového korzetu nielen zmierni
bolesti v oblasti chrbtice, ale preukázateľne zlepšuje aj
kostné parametre.
b) Chôdza – pravidelná, pozvoľná v trvaní 0,5 – 1
hodiny denne.
c) Škola chrbta – predchádza nesprávnemu zaťažovaniu
pri vykonávaní pohybov v bežnom živote, a to od
momentu vstávania z postele až po ukončenie
celodenných aktivít (ako správne sedieť, ležať, vstávať,
o správnom držaní tela pri práci, nosení tašky, dvíhaní
ľahkých i ťažších predmetov v chránenej pozícii
chrbtice, pri vykonávaní domácich prác v správnej
polohe). Pacienta treba naučiť, že je nutné rozmyslieť
si pohyb skôr, než ho vykoná, a toto musí automaticky
zakomponovať do svojho života.
Užitočné informácie nájdete aj na:
www.bezbolestichrbta.sk.

Komplexné informácie nielen
o osteoporóze a jej komplexnej liečbe
sú uvedené v publikácii Bolesti chrbtice,
kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)
s nahratím cvičebných zostáv aj na CD.

Fyzická aktivita je jedným
z rozhodujúcich faktorov liečby
osteoporózy, nie je však vždy
dostatočne docenená.
3.

4.
5.

Prostriedky fyzikálnej terapie – elektroliečba,
mechanoterapia (mobilizačné fasciálne techniky),
vodoliečba, magnetoterapia, svetloliečba.
Protibolestivá akupunktúra.
Psychologické postupy (zamerané okrem iného na
psychickú relaxáciu pacienta, napr. autogénny tréning,
cielená psychoterapia – individuálna i skupinová).

Význam pohybovej aktivity a pohybovej liečby

Fyzická aktivita je jedným z rozhodujúcich faktorov
liečby osteoporózy, nie je však vždy dostatočne docenená.
Pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť udržať integritu
našej kostry počas celého života jedinca. Cvičenie
zabezpečuje zvýšenie kostnej masy, ale musí byť trvalé,
MOJA LIEČBA
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bolesť

Protibolestivá terapia je
neoddeliteľnou súčasťou
komplexnej liečby osteoporózy.

intenzity cvičenia redukuje možnosť poranenia a zlepšuje
pacientovu toleranciu.
Väčšina pacientov s osteoporózou trpí chronickými
bolesťami chrbtice a celého chrbta, ktoré sa zvýrazňujú pri
statických činnostiach a zhoršujú sa najmä pri mnohých
denných úkonoch vyžadujúcich pohybovú aktivitu
(vysávanie, upratovanie, nosenie nákupov, práca na
záhradke a pod.). Preto sa veľa pacientov domnieva, že ich
ochorenie vyžaduje telesné šetrenie až inaktivitu. Často
je ťažké presvedčiť ich, že musia nielen užívať predpísané
lieky, ale aj napriek bolestiam začať s pohybovou liečbou.
Kinezioterapia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej
liečby osteoporózy, je nutné poučiť pacienta o význame
pohybovej liečby, motivovať ho k pravidelnému

2.
3.
4.
5.

Miestne anestetiká.
Infúzna liečba s kalciom.
Vitamíny skupiny B.
Vlastná farmakologická liečba osteoporózy – zahŕňa
lieky s prevahou znižovania kostného odbúravania
(viaceré uverejnené pozorovania popisujú po ich
podaní zníženie počtu dní s bolesťou chrbta, počtu dní
s obmedzenou aktivitou alebo počtu dní s nutnosťou
pokoja na lôžku pre bolesť chrbta) a lieky s prevahou
stimulácie kostnej novotvorby.

Efekt liečby vysokodávkovanými vitamínmi B

Najmä v prípade sekundárneho typu osteoporózy
spôsobeného rôznymi ochoreniami spojenými
s polyneuropatiou (pri endokrinných ochoreniach –
napr. cukrovke, ochoreniach vyvolaných toxínmi – napr.
alkoholickej polyneuropatii), svalovými bolesťami alebo
pri zlomeninách chrbtice s neurologickými príznakmi
je možnosť podávania liekov s obsahom kombinácie
vitamínov skupiny B (B1, B6 a B12). Táto liečba
vysokodávkovanými vitamínmi B má nielen účinok pri
regenerácii nervov, ale aj preukázateľný protibolestivý
a protizápalový efekt pri bolesti chrbta z iných príčin
(lumboischialgia, vertebrogénne syndrómy).
Terapia vitamínmi B má okrem samotného protibolestivého
efektu aj podporný účinok pri iných protibolestivých
a protizápalových liekoch – NSA (nesteroidných
antiflogistikách). Podávanie NSA je vzhľadom na možné
riziká limitované na čo najkratší čas a v čo najnižšej
dávke. Pri ich kombinácii s vitamínmi skupiny B
je možné redukovať dávku NSA, skrátiť dĺžku ich
podávania, a tým i minimalizovať možné nežiaduce
účinky týchto liekov.

Voľnopredajný liek Milgamma® N
1 kapsula obsahuje:
40 mg benfotiamínu
90 mg vitamínu B6
0,25 mg vitamínu B12

Dôležitosť protibolestivej terapie

Charakteristickým rysom osteoporózy je jej pomalý
vývoj, v úvode často bezpríznakový alebo len
s nevýraznými symptómami. Pritom liečbou na základe
včas stanovenej diagnózy možno postup ochorenia
spomaliť, alebo dokonca zastaviť. Ak má byť liečba
úspešná, musí byť komplexná a dlhodobá. Vyžaduje
trpezlivosť lekára i pacienta. Jedným z veľmi dôležitých
úloh lekára je odstrániť bolesť, ktorá môže v rôznej
intenzite sprevádzať všetky obdobia osteoporózy.
Protibolestivá terapia je neoddeliteľnou súčasťou
komplexnej liečby osteoporózy a pri správnej kombinácii
liekov, chemických a nechemických metodík umožňuje
výrazne zvýšiť kvalitu života pacienta.
aby nárast kostnej hmoty pokračoval. Cvičenie je ďalej
významným faktorom v redukcii rizika vzniku zlomenín.
Zlepšuje svalovú silu, pohyblivosť, stabilitu, držanie tela,
a tým znižuje výskyt a závažnosť pádov. Pravidelná správna
pohybová aktivita dokáže zvýšiť pacientovu schopnosť
zvládnuť bežné denné činnosti a minimalizovať riziko
možnej zlomeniny. Pre tých, ktorí doteraz pravidelne
nevykonávali žiadne fyzické aktivity, musí byť iniciálny
program nižšej intenzity, dostatočne bezpečný, v úvode
pod dohľadom fyzioterapeuta. Postupné zvyšovanie
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cvičeniu a prerušiť bludný kruh. V opačnom prípade
by pri nedostatočnej pohybovej aktivite u pacientov
s osteoporózou dochádzalo k neustálemu úbytku kostnej
hmoty a postupne by sa stupeň osteoporózy prehlboval.

Farmakologická liečba bolesti pri osteoporóze
1. Klasická trojstupňová terapia bolesti – tri
skupiny liekov (neopioidné – napr. tzv. nesteroidné
protizápalové lieky, opioidné, adjuvantné analgetiká)
a ich vzájomná kombinácia podľa intenzity bolesti.

Zdravotníci majú možnosť absolvovať
Kurz kinezioterapie pri osteoporóze
dňa 23. októbra 2020 v Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci.
Bližšie informácie na www.rrc.sk.

Zvyčajné dávkovanie:
1 kapsula 3 - 4 krát denne.
Liek určený na vnútorné použitie. Pred
použitím lieku sa poraďte so svojím
lekárom alebo lekárnikom a pozorne si
prečítajte, prosím, písomnú informáciu
pre používateľov, ktorá je pribalená
k lieku.
Je dostupná aj na www.sukl.sk alebo na
adrese: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3,
Tel.: +421 (2) 44 88 99 20.

MILSKINZ0520
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imunitný systém

„Oslabená imunita“
nie je medicínskou
diagnózou
V súčasnosti sa veľmi často rozpráva
o imunite. Pojmy ako oslabená imunita,
rizikoví pacienti a podpora imunity sú často
vyhľadávané a diskutované.

TEXT: redakcia
FOTO: Luděk Hochmuth

A

kú máme vlastne
imunitu, kedy
imunitný systém
pracuje správne
a kedy hovoríme
o jeho nedostatočnom fungovaní?
Aké máme možnosti podpory
imunity? Na tieto aj iné otázky
nám odpovedal uznávaný odborník
MUDr. Luděk Hochmuth
z Ambulancie alergiológie
a klinickej imunológie
II. internej kliniky SZU, FNsP
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Pán doktor, čo všetko spadá pod imunitný systém?
Na imunitný systém sa môžeme pozerať z rôznych
pohľadov: z čoho sa skladá, ako funguje, aké úlohy
v organizme vykonáva, ako sa podieľa na zdraví
a chorobe a ako ho môžeme ovplyvniť tak, aby nám slúžil
čo najlepšie.
Do činnosti imunitného systému je zapojený rad buniek
hlavne zo skupiny bielych krviniek. Obzvlášť dôležitú
úlohu hrajú bunky označené ako lymfocyty. Nachádzajú
sa v tkanivách a slizniciach celého organizmu a presúvajú
sa krvnými a lymfatickými cestami. V tele existujú orgány,
v ktorých imunitné bunky vznikajú, množia sa, upravujú,
ale aj zanikajú – slezina, kostná dreň, týmus (detská žľaza).
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systém, v tele máme silné zbrane, ktoré nás ochraňujú,
ale za nepriaznivých okolností nás môžu aj poškodiť.
Imunitné mechanizmy sa uplatňujú prakticky pri všetkých
ochoreniach a telesných pochodoch – organizmus sa snaží
odstrániť poškodenie. Za iných okolností však narušené
či prehnané obranné mechanizmy poškodzujú vlastný
organizmus – vtedy hovoríme o autoimunite. Nekontrolované
množenie buniek je podkladom nádorových ochorení.
Prehnaná špecificky zameraná obranná reakcia je podkladom
alergie. Nedostatočné obranné reakcie označujeme ako
imunodeficiencie a ich hlavným prejavom sú predovšetkým
časté alebo závažne prebiehajúce infekcie. To, že niekto
ochorie na infekčné ochorenie, však ešte neznamená, že má
imunodeficit – infekcie sa vyskytujú aj u zdravých jedincov.

Mimoriadne dôležité sú lymfatické uzliny nachádzajúce
sa v celom tele, ktorých zväčšenie a bolestivosť bývajú
často zdrojom znepokojenia a obáv. Aj keď to môže byť
prejavom choroby, najčastejšie ide práve o prejav obrannej
reakcie napríklad pri infekcii. V tele sa tvorí rad látok,
ktoré majú dôležité úlohy v imunite. Najznámejšie sú
asi protilátky, ktoré môžu mať obranné funkcie, môžu
však aj poškodzovať vlastný organizmus pri alergii alebo
autoimunite. Imunológia je vedný odbor, v ktorom
množstvo nových poznatkov neustále narastá a rozširuje
naše vedomosti o ľudskom tele. Na ne nadväzuje vývoj
nových diagnostických a liečebných metodík, ktoré sa
postupne dostávajú aj do praxe.
Aká je úloha imunitného systému v organizme?
Treba spomenúť, že imunitný systém v spolupráci a súhre
s nervovým systémom a systémom žliaz s vnútorným
vylučovaním zabezpečuje normálny chod organizmu, jeho
mnohopočetné funkcie v zdraví aj chorobe. Väčšina ľudí si
pod imunitou predstaví odolnosť proti infekciám, imunitný
systém má však oveľa širšie pôsobenie. Ochraňuje organizmus
pred poškodením najrôznejšieho typu, zbavuje organizmus
chorých, poškodených či zvrhnutých buniek, rozlišuje
„vlastné od cudzieho“. Ide o mimoriadne vybalansovaný

Väčšina ľudí si pod imunitou
predstaví odolnosť proti
infekciám, imunitný systém má
však oveľa širšie pôsobenie.

Praktickým dôsledkom uvedených skutočností je, že
neexistuje univerzálne vyšetrenie zamerané na poruchu
imunity. Vyšetrenie musí byť zamerané na konkrétne
ochorenie či špecifické príznaky alebo ťažkosti. Takisto
neexistuje univerzálna liečba na podporu, posilnenie
imunity.
Ako v boji proti vírusom a baktériám funguje
imunitný systém?
Každý človek je trvale v kontakte s nespočetným
množstvom baktérií a vírusov, mnohé z nich nosí aj vo
svojom vlastnom tele. Aj keď viaceré z nich sú patogénne
(choroboplodné), o tom, či spôsobia poškodenie alebo
chorobu, často rozhodujú viaceré okolnosti. Na strane
mikroorganizmov je to ich množstvo a sila (nazývaná
virulencia), dôležité je miesto ich preniknutia do tela. Na
druhej strane riziko poškodenia zvyšuje aktuálny stav
človeka, jeho oslabenie iným ochorením, záťažou či inými
okolnosťami. Príkladom môže byť herpetický vírus, ktorý
trvale nosí vo svojom tele značná časť obyvateľstva
a jeho príznaky – herpetický výsev, sa prejavuje napríklad

pri nachladnutí, pri strese, u žien v období menštruácie.
Špecifickú formu obrany proti infekciám predstavujú
obranné protilátky a špecializované podskupiny krvných
buniek nazývané lymfocyty. Tieto sa tvoria po kontakte
s baktériami či vírusmi ako odpoveď na infekciu alebo
vakcináciu. Pri každom ďalšom kontakte s daným
mikroorganizmom sú pripravené brániť jedinca pred
ochorením.
Ako dlho vydrží táto ochrana?
Intenzita a trvanie tejto obrannej reakcie môže byť však
rôzna. Po niektorých chorobách či vakcínach je ochrana
dlhodobá až celoživotná, pri iných časom slabne, čo je
dôvodom preočkovávania. Viaceré parametre protilátkovej
a bunkovej imunity sa
dajú laboratórne vyšetriť
a zistiť, či príčina
náchylnosti na infekcie
je v ich poruche alebo
oslabení. Rád by som
ešte spomenul význam
ochrany pred vstupom
patogénov do organizmu
na úrovni prvej
obrannej línie, ktorou
sú sliznice dýchacích
ciest, tráviaceho
traktu a ďalšie. Jednou
z ciest zabránenia
opakovaných infekcií
je ochrana slizníc pred
poškodením. Civilizačné
vplyvy zanechávajú
stopy na slizniciach
predovšetkým dýchacích
ciest zhoršením
ovzdušia exhalátmi,
smogom, chemickými výparmi a v neposlednom rade
fajčením, či už aktívnym alebo pasívnym. Narušené
sliznice uľahčujú vstup patogénov do organizmu, pričom
rozborom krvi sa nezistí závažnejšia porucha. Ďalším
faktorom je prirodzené mikrobiálne osídlenie slizníc
nazývané mikrobióm. Prirodzená flóra slizníc je dôležitým
faktorom ochrany pred infekciou, zabraňuje premnoženiu
patogénnych mikroorganizmov. Jej narušenie (napríklad
antibiotikami) vytvára podmienky pre uchytenie sa,
pomnoženie a prienik patogénov do organizmu a býva
častým podkladom začarovaného kruhu opakovaných
infekcií.
Funguje imunitný systém u niektorých skupín
pacientov rozdielne? Existuje teda niečo ako oslabená
imunita?
Pojem oslabená imunita je veľmi populárny u laickej
verejnosti, v médiách, používajú ho aj niektorí lekári
v snahe o jednoduché vysvetlenie ťažkostí pacienta.
Medicínsky však ide o neprimerané a veľmi často
nesprávne a mylné zjednodušenie príčiny zdravotného
MOJA LIEČBA
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stavu jedinca. Ako sme už uviedli, imunitný systém má
mnohopočetné funkcie, bez ktorých organizmus nemôže
fungovať, a celkové oslabenie imunity je veľmi široký
a všeobecný pojem, ktorý nie je medicínskou diagnózou.
Existujú však poruchy, pri ktorých dochádza k deficitu
niektorých zložiek alebo funkcie imunitného systému
a označujú sa ako už spomínané imunodeficiencie.
Pre tieto je typická náchylnosť na infekcie. Robia sa
laboratórne a ďalšie vyšetrenia, ktorými sa hľadá príčina
stavu. Podľa nálezu sa stanoví diagnóza a podáva patričná
liečba. Imunodeficiencie rozdeľujeme na primárne,
ktoré sú vrodené (aj keď sa niekedy diagnostikujú až
v dospelosti), ich priebeh býva závažný, sú však pomerne
zriedkavé, a, naopak, sekundárne imunodeficiencie sú
časté, vznikajú pod vplyvom širokého spektra vonkajších
okolností a prevažne prebiehajú ľahšie.

V Čechách a na Slovensku sú
dlhoročné skúsenosti s viacerými
liekmi na podporu imunity, medzi
ktorými možno spomenúť napríklad
takzvané bakteriálne lyzáty.
Existujú možnosti farmakologickej prevencie, najmä
pre rizikové skupiny?
Myšlienka podpory imunity s cieľom zabránenia vzniku
infekcií alebo aspoň redukcie ich počtu či zmiernenie ich
priebehu je absolútne logická a správna. Jej realizácia však
nie je taká jednoduchá, ako by sa laikovi mohlo zdať. Ak ide
o zdravého, mladšieho jedinca, väčšinou sa stačí zamyslieť
nad škodlivými vplyvmi v jeho prostredí, v životospráve,
upraviť denný režim, zamerať sa na prirodzenú podporu
kondície, pohybovú aktivitu, otužovanie, správnu výživu
a úspech sa väčšinou dostaví. Všetko toto spadá pod pojem
prirodzenej podpory imunity. Iná situácia je však u človeka
s reálnym zdravotným problémom, s poruchou imunitného
systému, s inými chronickými chorobami, s pohybovým
obmedzením pre chorobu či vek. Tu sa hľadajú cesty, ako
pomôcť prostredníctvom farmakoterapie. Predpokladom
je dôkladné vyšetrenie, a to nielen imunitného systému,
ale aj celkového stavu so zameraním na ďalšie pridružené
ochorenia. Až na základe zistených skutočností
a diagnóz možno vypracovať návrh liečby a celkového
manažmentu zdravotného stavu. Aj keď existujú viaceré
skupiny liekov používané na podporu imunity (povedané
veľmi zjednodušene), od žiadneho z nich nemožno očakávať
elegantné a efektívne riešenie bez zohľadnenia celkového
zdravotného stavu a ďalších okolností. Farmakoterapia na
podporu imunity má dlhú tradíciu, ale názory na používané
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preparáty sa rôznia. Iná koncepcia je napríklad v Spojených
štátoch, iná v rôznych európskych krajinách. V Čechách
a na Slovensku sú dlhoročné skúsenosti s viacerými
liekmi, medzi ktorými možno spomenúť napríklad
takzvané bakteriálne lyzáty. Očakáva sa od nich náhrada
či doplnenie bakteriálnej modulácie imunity, napríklad
pri doliečovaní po antibiotickej liečbe tak, aby vznikla
dlhodobejšia imunita. Rozhodnutie o konkrétnej liečbe
patrí, samozrejme, do rúk lekára.
Osobitne sa pri prevencii respiračných infekcií treba
zmieniť o vakcinácii (bežne proti chrípke a pneumokokom),
ktorá by mala byť základným preventívnym opatrením.
Žiaľ, práve naša krajina patrí medzi štáty s veľmi nízkym
zaočkovaním napríklad proti chrípke. Je viac ako
poľutovaniahodné, ak nezodpovedné médiá alebo politici
dávajú priestor rôznym konšpiračným antivakcinačným
bludom. Čo by v súčasnosti ľudstvo dalo za vakcínu proti
koronavírusu!

Podporujeme vašu imunitu
už viac ako 16 rokov.
Pretože menej infekcií,
znamená
viac radosti zo života.

Existujú nejaké špeciálne odporúčania, ako sa brániť
proti Covid-19?
Súčasná pandémia koronavírusu spôsobila dramatickú
situáciu na celom svete a otvorila mnohé otázky, na ktoré
sa dlho budú hľadať odpovede. Horúčkovite prebiehajúci
vedecký výskum a hľadanie liekov a vakcíny proti Covid-19
sú v plnom prúde. Aj keď poznatky pribúdajú nevídaným
tempom, sme zjavne ďaleko od vyriešenia situácie.
Neexistujú jednoznačné odporúčania okrem karanténnych
opatrení (social distancing). Z pohľadu imunológa môžem
odporúčať pre našich pacientov pokračovanie v ich liečbe,
podobne u alergikov pokračovanie v protialergickej liečbe.
Jednoznačne práve v tejto situácii odporúčam čím väčšiu
dôslednosť a dodržiavanie patričných odporúčaní – vieme,
že jednou z hlavných príčin zlyhávania akejkoľvek liečby
je jej nedodržiavanie. Samozrejme, konkrétne situácie je
potrebné riešiť konzultáciou lekára – zdá sa, že práve nová
situácia nás povedie k využívaniu elektronických foriem
konzultácií.

www.benela.sk
Súbežná 7, 811 04 Bratislava

hemoroidy

Vnútorné hemoroidy

Zlatá žila – nepodceňujte
prejavy ochorenia

Vonkajšie hemoroiody

k zníženému prietoku krvi, krv sa v žilách

Sú viditeľné voľným okom, nachádzajú sa medzi vonkajším
zvieračom a kožou, vytvárajú mäkké modré uzlíky, sú
pokryté dlaždicovo-bunkovým epitelom, ktorý má výraznú
senzitívnu inerváciu. Preto pacient pociťuje bolesť hlavne
pri trombotizovanom hemoroide. Ďalším typickým
príznakom je dyskomfort.
K typickým príznakom akútneho hemoroidálneho ataku
patrí svrbenie, pálenie, pocit vlhkosti, opuch, silné
krvácanie a bolesť. Vážnou komplikáciou je trombóza
hemoroidov, ktorá vzniká, keď sa v nich zrazí krv. Prejaví sa
ako náhle, veľmi bolestivé zdurenie, hemoroidy vystúpia,
zapália sa, neraz je potrebná urgentná operácia.
Podľa stupňa prolapsu delíme hemoroidy na štyri štádiá:
I. štádium: hemoroidy bez prolapsu,
II. štádium: počas defekácie prolaps, spontánne reponujú,
III. štádium: počas defekácie prolaps, vyžadujú manuálnu
repozíciu,
IV. štádium: trvalý prolaps, bez vzťahu k defekácii, nedajú
sa manuálne reponovať.

hromadí, a následne vzniká ochorenie.

Dôležitosť diagnostiky

Hemoroidy sú normálne anatomické
štruktúry, ktoré v análnom kanáli vytvárajú
cievne vankúšiky potrebné na kontinenciu
stolice. O hemoroidálnom ochorení –
zlatej žile, hovoríme vtedy, keď vzniknú
chorobné rozšírenia žíl v podslizničnom
tkanive konečníka a análneho kanála. Pri
zvýšenom tlaku v žilách konečníka dochádza

TEXT: MUDr. Mgr. Jozef Rusnák
Gastroenterologická ambulancia, Železničná
nemocnica s poliklinikou Košice
FOTO: Jozef Rusnák

Z

latá žila sprevádza
ľudstvo od nepamäti.
Týmto ochorením
trpel aj francúzsky
kráľ Ľudovít XIV.,
známy ako kráľ Slnko, a v 17.
storočí podstúpil operáciu. Je
to typické civilizačné ochorenie
postihujúce viac ako polovicu
dospelej populácie po 50. roku
života, najmä v západných
krajinách. Odhaduje sa, že
asi 5 % celkovej populácie
má symptómy spôsobené
hemoroidmi. V rozvojových
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Voľným okom ich nevidieť, vznikajú na stenách konečníka
vo vzdialenosti do troch centimetrov od ritného otvoru
a sú pokryté sliznicou konečníka. Tá nie je senzitívne
inervovaná, je menej citlivá na bolesť. Najčastejším
príznakom je nebolestivé krvácanie, pocit neúplného
vyprázdnenia konečníka. Krv na toaletnom papieri je
jasnočervená, neraz je krvou postriekaná celá toaletná
misa. Pri prolapse dochádza k špineniu spodnej
bielizne, pacient pozoruje prítomnosť hlienu, objaví sa
inkontinencia stolice.

MOJA LIEČBA

krajinách je výskyt ochorenia oveľa nižší. Ochorenie má
súvis s vyšším socioekonomickým statusom. Hemoroidálne
ochorenie je podmienené multifaktoriálne, uplatňuje sa pri
ňom ochabnutie väziva, stravovacie návyky, málo vlákniny
v strave či nedostatočný pitný režim. S tým následne súvisí
zápcha, nesprávne defekačné návyky alebo dlhotrvajúci
zvýšený vnútrobrušný tlak, napr. pri gravidite.

Zhoršovanie ochorenia

Hemoroidálne ochorenie spôsobuje nepríjemné pocity
v konečníku, svrbenie. Mnohí pacienti odkladajú jeho
riešenie v mylnej viere, že ťažkosti sa časom stratia,
vymiznú. Opak je však pravdou. Ochorenie postupuje do
vyšších štádií, stáva sa nepríjemným, bolestivým a neraz
je aj príčinou chudokrvnosti (anémie). Treba zdôrazniť,
že každého pacienta s krvácaním z konečníka, hlavne po
50. roku života, by mal vyšetriť lekár, aby sa vylúčilo iné,
oveľa závažnejšie ochorenie, a to karcinóm (rakovina)
konečníka.
Hemoroidy si môžeme predstaviť ako kŕčové žily. Podľa
lokalizácie ich delíme na vnútorné a vonkajšie.

Diagnostika hemoroidov spočíva ako pri všetkých
ochoreniach v rozhovore s lekárom, vyšetrení pacienta
prstom a v endoskopickom vyšetrení. Mnoho pacientov
považuje tieto vyšetrovacie metódy za nepríjemné, sú však
mimoriadne dôležité na vylúčenie iných príčin krvácania
z konečníka – ako je kolorektálny karcinóm, polypy
konečníka, análna trhlina alebo nešpecifický zápal čreva.
Každé z týchto ochorení sa lieči inak.

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Pite dostatočné množstvo tekutín, 1,5 – 2 litre denne,
najlepšie nesladenú, neperlivú minerálku a čistú vodu.
Vyhýbajte sa pikantným a korenistým jedlám, obmedzte
alkohol a kávu (môže to spôsobiť podráždenie čreva).
Zaraďte pohyb do svojich každodenných aktivít.
Pravidelná pohybová aktivita podporuje peristaltiku
čriev, vhodná je turistika, chôdza.
Nenoste tesné oblečenie, najvhodnejšia je bavlnená
spodná bielizeň.
Pri vyprázdňovaní netlačte na stolicu. Tlak a zadržanie
dychu zvyšuje tlak v žilách konečníka.
Nedvíhajte ťažké bremená, ich dvíhaním sa zvyšuje tlak
na konečník.
Obmedzte dlhé vysedávanie na toalete, nečítajte tam,
ani sa nehrajte s mobilným telefónom.
Dajte si podložku pod nohy, táto pozícia umožní ľahšie
vyprázdňovanie.
Nezadržiavajte stolicu, pri zadržiavaní sa stolica
vysušuje, stáva sa tvrdou, ťažšie sa vyprázdňuje.

Hemoroidálne ochorenie je
podmienené multifaktoriálne,
uplatňuje sa pri ňom ochabnutie
väziva, stravovacie návyky, málo
vlákniny v strave či nedostatočný
pitný režim.

Liečba ochorenia

Liečba hemoroidálneho ochorenia závisí od štádia. Spočíva
v režimových opatreniach, medikamentóznej a chirurgickej
liečbe. Vo všeobecnosti platí, že liečba ochorenia je
jednoduchšia v začiatočných štádiách (lokálna a celková/
systémová liečba).

Diétne a režimové opatrenia

Predchádzaniu hemoroidov pomôže dodržiavanie
nasledujúcich zásad:
− Prijímajte stravu bohatú na vlákninu. Ovocie, zelenina,
obilniny, kyslomliečne výrobky v strave zmäkčujú
stolicu a zväčšujú jej objem. Vláknina pridávaná
do stravy postupne predchádza nepríjemnému
nafukovaniu.
MOJA LIEČBA

33

hemoroidy

−

Trénujte si tráviaci trakt na pravidelnú stolicu. Približne
v rovnakom čase každý deň si sadnite na toaletu,
najlepšie hneď po jedle.
Utierajte si konečník po stolici mäkkým,
neparfumovaným toaletným papierom, následné
si vysprchujte konečník prúdom vlažnej vody,
nepoužívajte mydlo. Potom sa utrite mäkkým
bavlneným uterákom. Ak sa nemôžete osprchovať,
použije neparfumovaný vlhčený toaletný papier.

Rozdelenie medikamentóznej liečby

Lokálna liečba
Hemoroidy sa ošetrujú priamo, používajú sa krémy,
čapíky. Tie pomáhajú rýchlo uľaviť od bolesti. Používa
sa kombinácia liečiv s protizápalovým, anestetickým
účinkom, prípadne zmierňujúcim svrbenie. Najnovšie
máme k dispozícii aj lokálnu liečbu vo forme masti alebo

Mnohí pacienti odkladajú
riešenie hemoroidálneho
ochorenia v mylnej viere, že
ťažkosti sa časom stratia,
vymiznú. Opak je však pravdou.
Ochorenie postupuje do vyšších
štádií.

KRÁTKY MEDICÍNSKY SLOVNÍK
absorpcia – vstrebávanie
defekácia – vyprázdňovanie čreva
mikronizácia – rozdrobenie, zmenšenie
látky na malé častice, čím sa dosiahne
lepšie vstrebávanie
prolaps – prepadnutie, vyčnievanie
orgánu z dutiny
reponovať – uložiť na pôvodné miesto
senzitívny nerv – nerv zabezpečujúci
citlivosť, bolestivosť
trombus – zrazenina v cieve
čapíkov s aktívnou látkou sukralfát, ktorá má zaujímavý
mechanizmus účinku. Na rozdiel od vyššie spomínaných
anestetík a analgetík, ktorých úlohou je najmä rýchla úľava
od bolesti a nepríjemných symptómov, sukralfát aj lieči.
Sukralfát vytvára na hemoroide ochrannú vrstvu, vďaka
čomu sa hemoroid rýchlo lieči a dochádza aj k rýchlej
regenerácii a upokojeniu rektálnej sliznice.
Lokálna liečba sa užíva dvakrát denne po stolici aplikáciou
do prázdneho, umytého a osušeného konečníka. Masťou
jemne masírujte okolie konečníka. Čapík si zavádzajte
jemne, opatrne a nie príliš hlboko, najvhodnejšie je pridržať
ho, aby sa aspoň čiastočne roztopil v análnom kanáli. Vtedy
bude liečba najefektívnejšia.
Celková liečba
Cieľom liečby venofarmakami je posilniť namáhané
a oslabené cievy. Veľmi účinná je čistená mikronizovaná
flavonoidná frakcia, ktorá obsahuje päť flavonoidov:
90 % diosmín a zvyšných 10 % je vyjadrených ako
hesperidín. V skutočnosti však ide o hesperidín, diosmetín,
linarín a izoroifolín. Štúdie potvrdili, že takáto frakcia
flavonoidov je významne účinnejšia v porovnaní s využitím
jednotlivých flavonoidov samostatne. Podmienkou
dobrého vstrebávania liečiva je potom dostatočná
mikronizácia. Lepšia absorpcia má za následok lepšiu
biodostupnosť liečiva v organizme s následnou vyššou
klinickou účinnosťou. Preto svojim pacientom vždy
predpíšem overenú liečbu a nespolieham sa na rôzne
výživové doplnky. Pri medikamentóznej liečbe nezabúdajte
dodržiavať dávkovanie predpísané lekárom.

Kedy nastupuje chirurgická liečba

Chirurgická liečba je indikovaná vtedy, ak zlyháva
medikamentózna liečba. Využívajú sa semiinvazívne
metódy ako Barronova ligatúra, pri ktorej sa hemoroid
priškrtí nasadením pružnej gumičky. Tá zastaví prívod
krvi a živín do hemoroidálneho uzla a ten po pár dňoch
odumrie. Inou metódou je sklerotizácia, ktorá spočíva
v nastreknutí špeciálnej látky do hemoroidu. Keď zlyhajú
tieto metódy, prichádza na rad hemoroidektómia, ktorá je
sprevádzaná vyššou pooperačnou bolesťou a dočasným
obmedzením kvality života.
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þistená mikronizovaná Àavonoidná frakcia 500 mg

180 ttbl.
bl.
balenie

3 mesiace

 Detralex je jediné venofarmakum na Slovensku s účinnou látkou
čistená mikronizovaná ﬂavonoidná frakcia (MPFF)1

 MPFF je zložená z 5 ﬂavonoidov – diosmín, hesperidín, diosmetín,
isorhoifolín a linarín – ktoré majú spoločný synergický účinok2

 Pri dlhodobej liečbe predchádza progresii do závažných štádií CHVO
 Lieči sprievodné symptómy CHVO a HO
 Detralex má najvyšší stupeň odporúčania v národných

3

4,5

6,7

a medzinárodných8 odporúčaniach pre liečbu CHVO a HO

 Signiﬁkantne znižuje riziko rekurencie
hemoroidálnych atakov9

Skrátená informácia o lieku

DETRALEX
čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg
Zloženie*: Čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg: 450 mg Diosminum, 50 mg flavonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. Indikácie*: Liečba venolymfatickej insuficiencie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných
symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. Dávkovanie a spôsob podávania*: Venolymfatická insuficiencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dávka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne (3 tablety ráno a 3 tablety večer). Kontraindikácie*: Precitlivenosť na liečivo alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok. Upozornenia*: Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnych hemoroidov nevylučuje liečbu iných ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neustúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. Interakcie*: Žiadne klinicky
relevantné. Fertilita*. Gravidita*. Laktácia*: Vyhnúť sa liečbe. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje*: žiadny alebo zanedbateľný vplyv. Nežiaduce účinky*: Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka,
pruritus, urtikária. Neznáme: bolesť brucha, izolovaný edém tváre, pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Venofarmakum a vazoprotektívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu; na úrovni mikrocirkulácie znižuje
kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu. Balenie*: Balenie 90, 120, 150 alebo 180 filmom obalených tabliet Detralexu. Dátum revízie textu: Február 2020.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek nie je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.
* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
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lieky

Odvykanie od liekov bolí
Závislosť od liekov sa zvyčajne začína
absolútne nevinne. Na začiatku máte nejaké
ťažkosti, ktoré sa rozhodnete zmierniť liekmi.
Môže ísť o bolesť, nervozitu alebo problémy
so spánkom. Spúšťačom býva aj zhoršujúce
sa ochorenie, nezhody v práci či v rodine.

TEXT: Peter Šišovský
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

P

reto na začiatku vyhľadáme lekára, ktorému
opíšeme, čo nás v súčasnosti trápi. A odborník
nám – v dobrej viere – predpíše na preklenutie
zlého obdobia medicínu. Liek na spanie, liek na

upokojenie či silnejší liek proti bolesti. Problémy nastávajú
vtedy, keď pozabudneme, že naším cieľom je odstránenie
príčiny, a nie stabilné užívanie liekov.
Ak totiž pracujeme iba na potlačení príznakov, príčina,
pochopiteľne, nezmizne. A naopak –prvotne predpísané dávky
nášmu telu postupne nestačia, preto ich potrebujeme zvýšiť.
Spočiatku to, samozrejme, je možné, lebo mnohé lieky
majú širšie rozpätie dávkovania. No táto situácia naberie
iný rozmer, ak časom nie sme schopní bez tohto lieku
existovať.

Keď lekár povie stop

Lekár nie je automat na predpisy, ako si niektorí ľudia
myslia. Po istom čase mu dôjde, že s nami nie je čosi
v poriadku. Odhalí aj to, že s ním nehovoríme otvorene
a hľadáme si cestičky, ako sa dostať k vyšším dávkam. A čo
urobíme my?
Navštívime iného špecialistu, kontaktujeme známeho zo
strednej, ktorý vyštudoval medicínu, vypýtame si niečo
od babičky, ktorá má takýto liek tiež. A možno sa k nemu
pokúsime dostať aj prostredníctvom nelegálnych fór na
internete.
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Odvykanie od liekov – existuje
liečba závislosti?

Aké lieky najčastejšie
spôsobujú závislosť?

Ak vás vyššie popísané vydesilo tak,
že ste si práve predsavzali, že už nikdy
neužijete žiaden liek, nepanikárte.
Nie všetky lieky sú spojené s rizikom
rozvoja závislosti. V princípe totiž
primárne ide o také lieky, ktoré
dokážu vplývať na mozog, a tým
ovplyvniť naše správanie. Do tejto
skupiny patria hlavne:
− lieky proti silnej bolesti (opioidy),
− lieky na spanie,
− lieky proti úzkosti a na utlmenie,
− stimulanty (napríklad lieky na
ADHD).

Prečo dochádza k závislosti?

Závislý človek urobí
mnoho vecí, len aby
upokojil ten hlas, ktorý
sa vlastne ani nasýtiť
nedá. Vtedy siahne aj po
iných látkach či liekoch
s podobným účinkom.

pričom viete, že dlhodobo užívate
spomínané lieky, vyhľadajte svojho
lekára. Nemusí to byť automaticky
závislosť od liekov, ale v medicíne
platí základné pravidlo: prevencia
je vždy lepšia ako liečba. Preto je
lepšie, ak situáciu podchytíme skôr,
a nečakáme, kým sa stav významne
zhorší. Ako prvý kontakt môžete
využiť svojho všeobecného lekára,
hoci liečbou závislosti sa primárne
zaoberajú psychiatri.

Niektorí ľudia si, nanešťastie, ani
v tejto fáze neuvedomia, že sú závislí.
Ich okolie však pozoruje zmeny
v ich správaní – môžu byť agresívni,
podráždení, tajnostkárski, zhoršujú sa
ich pracovné či rodinné vzťahy.
Prioritou číslo jeden totiž začína byť
závislosť. A závislý človek urobí mnoho
vecí, len aby upokojil ten hlas, ktorý
sa vlastne ani nasýtiť nedá. Vtedy
siahne aj po iných látkach či liekoch
s podobným účinkom.
Hoci sa kvalita života rapídne zhoršuje,
niektorí potrebujú až riadnu facku,
aby vytriezveli. Môže ísť o kolaps,
rozpad vzťahov či prepustenie z práce.
Viac-menej hocičo, čo nás prinúti, aby
sme sa nad sebou zamysleli.

Práve preto, lebo niektoré lieky
dokážu ovplyvniť naše myslenie.
Napríklad také opioidy – okrem toho,
že utlmia bolesť, vplývajú na centrá
v mozgu, ktoré sú zodpovedné za
vylučovanie dopamínu. Dopamín
je látka, ktorá sa skrýva za pocitmi
potešenia, a preto chceme pokračovať
v užívaní opioidov, aby sme príjemné
pocity zažívali znova. Opioidy však
majú ďalšiu schopnosť – vyvolávať
toleranciu. Laicky to znamená, že kým
na začiatku nám bohato stačilo 5 mg
denne, neskôr potrebujeme vyššiu
dávku, pretože na pôvodnú si naše
telo už zvyklo.
A po ďalšie: závislosť od opioidov
zažíva svoj boom aj vďaka tomu,
v akej dobe dnes žijeme. Všetko chceme
mať vyriešené rýchlo, najlepšie hneď.
Častokrát si pritom neuvedomujeme,

Pri odvykaní od
liekov sa musíte
pripraviť na dlhodobý
proces, čo si žiada
veľkú trpezlivosť
a spoluprácu
s lekárom.
že riešenie komplexných problémov
(aj tých so zdravím) môže trvať dlhšie.
No my sa namiesto toho, aby sme
začali riešiť príčiny, zameriame na
potláčanie príznakov.

Nie sme všetci rovnakí

Niektorí ľudia totiž môžu byť
náchylnejší na rozvoj závislosti.
Niektorí majú genetickú
predispozíciu, iní zase žijú v prostredí,
ktoré ich na takúto závislosť nabáda.
Rizikovým faktorom môžu byť aj
problémy v rodine alebo to, či sme už
nejakú závislosť prekonali v minulosti.

Kedy by som mal vyhľadať
lekára?

Existuje, no musíte sa pripraviť na
dlhodobý proces, čo si žiada veľkú
trpezlivosť a spoluprácu s lekárom. Na
začiatku liečby treba z tela odstrániť
látku, od ktorej ste závislí, a to nebude
nič príjemné. Musíte sa skrátka dobre
motivovať.
Vysadiť látku len tak zo dňa na deň
môže byť veľmi nebezpečné, lebo
v niektorých prípadoch sa objavujú život
ohrozujúce príznaky. Aj preto sa liek
vysadzuje pomaly. Dávky sa postupne
znižujú, pričom lekár sleduje, ako na
to odpovedá vaše telo.
To, ako dlho bude vysadzovanie trvať,
je individuálne, ale zvyčajne ide
o niekoľko týždňov. V princípe všetko
závisí od toho, ako dobre sa s tým vaše
telo vyrovnáva. Samozrejme, existujú
lieky, ktoré môže lekár použiť na
utlmenie príznakov z vysadenia, aby
vám celý proces uľahčil.

Druhý polčas liečby

Na druhú polovicu úspechu musíte
pochopiť, prečo k závislosti vôbec
došlo. Len takto sa naučíte pracovať so
spúšťačmi, ktoré by ju mohli opätovne
vyvolať. Práve na to slúžia rozhovory
s členmi vašej rodiny, sedenia so
psychológom či podporné skupiny,
v ktorých stretnete ľudí s podobnou
skúsenosťou.
Podporná skupina je možno najsilnejší
tromf v modernej terapii závislostí.
Skupina vám totiž dáva pocit, že v tom
nie ste sami. Tu sa môžete otvorene
vyrozprávať, čo sa niekedy nedá ani
v kruhu najbližšej rodiny. Zároveň
zistíte, ako sa iní ľudia vyrovnávajú
s problémami, ktoré poznáte aj vy.

Keď na sebe pozorujete príznaky
závislosti, resp. niečo veľmi neobvyklé,
MOJA LIEČBA
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STAROSTLIVOSŤ
O SUCHÚ POKOŽKU

Rozlúčme sa so suchou
kožou
Suchá a citlivá koža sa môže vyskytnúť
v každom veku, trápi rovnako deti aj
dospelých. Suchá koža nie je schopná plniť
svoju bariérovú funkciu a poskytovať ochranu
pred vonkajšími vplyvmi.

TEXT: MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB,
Bratislava
FOTO: Martina Part, La Roche-Posay

V

súčasnosti
zaznamenávame
stúpajúci trend
tohto problému,
ktorý je spôsobený
nedostatočnou hydratáciou
kože alebo jej častým
vysušovaním. Pre suchú
kožu sú typické nepríjemné
pocity, ktoré môžu jedinca
ovplyvňovať nielen fyzicky, ale
aj psychicky,
a výrazne znižovať kvalitu
života. Medzi takéto prejavy
patrí svrbenie, pnutie
a niekedy aj štípanie a tvorba šupín. Suchá koža je
drsnejšia, matná a vyzerá staršie. Zároveň je znížená
elasticita kože, čo vedie k ľahšej zraniteľnosti kožného
povrchu. Spočiatku sa suchosť kože nemusí javiť ako
závažný problém. Ten však vznikne, ak sa k suchosti
pridruží aj začervenanie. Pri opakovanom škrabaní sa na
koži začnú vytvárať drobné trhlinky, ktoré umožňujú
vstup bakteriálnych, hubových a vírusových infekcií.
Suchá pokožka sa môže vyskytovať na akejkoľvek časti
tela, najvýraznejšie bývajú postihnuté chrbty rúk,
predkolenia.
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Koža a faktory ovplyvňujúce hydratáciu kože

Väčšina z nás vníma kožu len z estetického hľadiska.
Ľudská koža je však najväčší orgán ľudského tela, ktorý
chráni celý organizmus pred pôsobením vplyvov okolitého
prostredia. Medzi faktory ovplyvňujúce suchosť kože patria:
− fyzikálne faktory – vietor, chlad, voda, teplo, vlhkosť
vzduchu, expozícia UV žiareniu,
− chemické faktory – mydlá, sprchové gély, detergenty,
saponáty, rozpúšťadlá, dezinfekčné roztoky, ale
aj niektoré lieky (napr. na liečbu akné, diuretiká,
onkologické lieky),
− biologické (vnútorné) faktory – zmeny v hydratácii kože
spôsobené fyziologickým starnutím kože, internými
ochoreniami, ako napr. ochorenie štítnej žľazy,
cukrovka, anémia, poruchy obličiek
a pečene, cievne choroby.
Dôležitú úlohu zohráva aj dedičnosť. Existujú niektoré
ochorenia s vrodenou predispozíciou na vývoj suchej kože
(napr. atopická dermatitída, ichtyózy).

Ako na suchú kožu

Suchú kožu môžeme riešiť pomerne jednoducho, a to
pravidelným premasťovaním tzv. emolienciami. Základom
starostlivosti je každodenné premasťovanie a obnovovanie
kožnej bariéry. Funkčná bariéra bráni prieniku dráždivých
látok do kože a rovnako zabraňuje postupnému
nežiaducemu unikaniu vody. Emolientná terapia predstavuje
veľmi dôležitú súčasť akejkoľvek lekárom predpísanej liečby.
Zároveň je to liečba podporná s cieľom zabránenia
zhoršovania stavu.

KOMPLEX 3 ESENCIÁLNYCH CERAMIDOV:
pomáha obnoviť kožnú bariéru
dlhodobo hydratuje
pomáha zmierniť nepríjemné pocity
spojené so suchou pokožkou
HLADINA CERAMIDOV JE PREUKÁZATEĽNE NIŽŠIA U PACIENTOV
S EKZÉMOM A ĎALŠÍMI KOŽNÝMI PROBLÉMAMI

Dôležitá je kvalitná dermatokozmetika

Vhodné je používať overenú dermatokozmetiku
s deklarovaným zložením a účinnosťou. Preferujú sa
prípravky obsahujúce hydratačné zložky a lipidy, ktoré
napomáhajú plnej obnove kožnej bariéry. Prípravok
na citlivú a suchú kožu by mal ideálne obsahovať
aktívne látky podporujúce prirodzenú regeneráciu kože.
Schopnosť pokožky regulovať množstvo vody
v horných vrstvách kože je zložitý a komplexný proces.
Ochrannú funkciu kože zabezpečujú bariérové lipidy,
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní strát vody
v dôsledku odparovania. Medzi takéto lipidy patria napr.
ceramidy. Stále väčší počet štúdií naznačuje, že suchosť

Atopická
dermatitída

Suchá koža

Akné

Folikulárna
keratóza

SPÝTAJTE SA SVOJHO LEKÁRA.
PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE www.cerave.sk,

MOJA LIEČBA

Hyperkeratotická
päta
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kože a celé spektrum kožných ochorení je spojené práve
s poklesom množstva a znížením syntézy ceramidov
v pokožke. Ceramidy sú obsiahnuté aj v niektorých
dermatokozmetických prípravkoch vhodných na liečbu
suchej kože. V spojitosti s cholesterolom, mastnými
kyselinami a fytosfingozínom pôsobia na udržanie
optimálneho stavu kožnej bariéry. Aktívne pomáhajú
chrániť, hydratovať a dopĺňať lipidovú vrstvu pokožky.
V liečbe suchej kože sa uplatňuje aj kyselina hyalurónová,
ktorá je schopná priťahovať a viazať vlhkosť v koži.
Výhodou tohto typu kozmetiky je špeciálna výrobná
technológia postupného uvoľňovania aktívnych látok.
Umožňuje postupné uvoľňovanie hydratačných zložiek
a dopĺňanie množstva ceramidov na povrchu pokožky
počas 24 hodín. Postupné uvoľňovanie účinných látok
minimalizuje frekvenciu ošetrení, ale pacientovi prinesie
rovnaký efekt.

nadobúda voskovitý charakter, je stenčená, suchá,
redukuje sa rast ochlpenia. V prípade pacientov
s diabetom môžu byť kožné ochorenia s rôznym
stupňom závažnosti priamym dôsledkom ochorenia
alebo vznikajú ako jeho komplikácia. Zmeny na koži
v podobe zvýraznenej suchosti a svrbenia častokrát
predbiehajú samotnej diagnostike ochorenia. Svrbenie
však môže vzniknúť aj ako následok zle kompenzovaného
diabetu. Svrbenie postihuje celý kožný povrch a býva
spojené s periférnou neuropatiou a následnou poruchou
regulácie mazu a potu. Symptomatickú úľavu je možné
dosiahnuť aplikáciou hydratačných mastí a krémov.
Kožu diabetika narušuje aj suchosť a s tým spojené
škriabanie sa, ošupovanie a tvorba prasklín. Koža
pacientov s diabetom je menej elastická a horšie
prekrvená, čo podporuje vznik trhlín. Takto postihnuté
miesta sa stávajú potenciálnou vstupnou bránou pre

Mali by ste záujem objednať si
magazín MOJA

LIEČBA

len za 4,50 € ročne (3 čísla)?

Normalizácia kožného mikrobiómu

Na suchú kožu sú vhodné nedráždivé prípravky bez obsahu
parabénov a parfumových zložiek. K dispozícii
sú aj emolienciá, ktoré sú schopné normalizovať
a udržiavať kožný mikrobióm – čiže normálne osídlenie
kože mikroorganizmami. Tieto organizmy tvoria na
povrchu kože akýsi ekosystém, ktorý je jedinečný
pre každého človeka. Vedeckými štúdiami sa zistilo,
že pri ochoreniach kože dochádza k narušeniu
mikrobiómu. Aplikácia emoliencií, ktoré sú schopné
modifikovať kožný mikrobióm, zabraňuje patogénnym
mikroorganizmom osídliť pokožku a spôsobiť, resp.
zhoršiť kožné ochorenie. Je dôležité, aby bol kožný
mikrobióm v rovnováhe aj pri suchej koži. Koža detí
je tenšia a priepustnejšia ako koža dospelého človeka.
Preto je dôležité pristupovať k výberu kozmetiky pre deti
s veľkou opatrnosťou.

VYUŽITE JEDNU
Z TROCH
MOŽNOSTÍ
OBJEDNANIA
e-mailom na adrese:
sadlonova@lkpermanent.sk

Starostlivosť začať už v sprche

Vhodné sú oleje alebo syndety určené na suchú kožu.
Hygienu je potrebné vykonávať čo najšetrnejšie. Je
dôležité vyhnúť sa kontaktu s horúcou vodou, preferujú
sa skôr krátke sprchy vlažnou vodou. Suchú kožu
treba po umytí jemne osušiť uterákom bez zbytočného
trenia. Hneď po sprche by malo nasledovať ošetrenie
celého kožného povrchu zvláčňujúcim a hydratačným
prípravkom. Zníži sa tým strata vody z kože. Pri aplikácii
na celé telo sú najvhodnejšie dobre roztierateľné krémy,
masti a telové mlieka s nízkym iritačným potenciálom.
Spolupráca dermatologickej terapie s podporou modernej
dermatokozmetiky pomáha individuálne prispôsobiť
starostlivosť o suchú pokožku, zvýšiť účinnosť liečby.
Cieľom liečby je zachovať pokožku zdravú, príjemnú na
dotyk a minimalizovať viditeľné príznaky.

Aj koža diabetikov si vyžaduje starostlivosť

Diabetes mellitus, označovaný aj ako cukrovka, je
metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou
hladinou glukózy v krvi. Častým prejavom diabetu je
suchá pokožka, ktorá svrbí, ošupuje sa. Koža diabetika
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Mechanizmus účinku ceramidov

mikroorganizmy zodpovedné za vznik infekcií. V prípade
pacientov s cukrovkou 2. typu sa častejšie stretávame
s vysušenou a ošupujúcou sa kožou v oblasti predkolení.
U diabetikov predstavuje hydratácia kože dôležitý ochranný
faktor liečby. Poskytuje pacientovi aj istý stupeň ochrany
pred vznikom potenciálnych neskorších komplikácií.
Suchá koža je totiž zraniteľná, čo platí u diabetikov
dvojnásobne, lebo hojenie rán je u nich výrazne zhoršené
a sú náchylní na rozvoj rozličných kožných infekcií.

telefonicky na čísle:
02/49 111 200
poštou na adrese:
LK Permanent
Hattalova 12
831 03 Bratislava

nebezpečné parazity

Kliešte sa prebúdzajú
S príchodom jari sa príroda prebúdza. Popri
kvitnúcich kvetoch a štebotajúcich vtákoch
sa však začínajú objavovať aj menej príjemné
stránky jari. Medzi tie jednoznačne patria aj
kliešte, ktoré každoročne pohryzú tisíce ľudí
aj u nás.

TEXT: Jana Obrancová

Pozor v lesoch aj na trávnikoch

V minulosti si výskyt kliešťov mnoho ľudí spájalo najmä
s parkmi a niektorými druhmi stromov, najmä lieskami.
Hoci na tieto drobné parazity možno natrafiť aj v takýchto
porastoch, pomerne často sa vyskytujú aj v trávnikoch a na
lúkach.
„Kliešte sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od
dvadsať centimetrov do jedného metra, rovnako aj
v záhradách, v parkoch i v lesoch. Striehnu na koncoch
listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy,“ vysvetľuje
Mgr. Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.
Výskyt kliešťov odborníci každoročne podrobnejšie
monitorujú a vyhotovujú aj mapy ich najvýraznejšieho
výskytu. Kým v minulosti patrili k typickým oblastiam

V dôsledku klimatických zmien
sa kliešte dostávajú až do
nadmorskej výšky nad 1000
metrov.
pre tieto drobné živočíchy skôr nižšie polohy, v súčasnosti
sa to mení.
„V uplynulých rokoch sa v dôsledku klimatických
zmien dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh až do
nadmorskej výšky nad 1000 metrov,“ dodáva odborníčka.

Láka ich krv

K

liešte sú drobné parazity, ktorých veľkosť
možno prirovnať k špendlíkovej hlavičke.
Sú prirodzenou súčasťou slovenskej prírody
a okrem nej sa vyskytujú aj v záhradách či
mestských parkoch. Prebúdzať sa začínajú
v období, keď vonkajšia teplota dosiahne okolo 8 až
10 stupňov nad nulou. Aj preto sa s nimi v uplynulých
rokoch – bez výnimky toho aktuálneho – možno stretnúť
čoraz skôr. Kým v minulosti sa tieto parazity začínali
aktivizovať až v marci, v posledných sezónach na ne možno
natrafiť už aj vo februári.
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Kliešť je najznámejším zástupcom čeľade kliešťovitých.
Ide o parazita, ktorý sa živí krvou domácich i voľne
žijúcich zvierat. Nepohrdne, samozrejme, ani ľudskou
krvou. Kliešť má na hlave klepietka, ktorými dokáže
vytvoriť otvor na koži svojho hostiteľa. Do neho potom
vsunie tzv. hypostom, teda svoj bodavý orgán. Kým
uhryznutie kliešťom ako také nie je výrazne bolestivé ani
problémové, nesie so sebou iné riziká. Kliešte sú totiž
nebezpečné najmä tým, že môžu byť nositeľmi rôznych
chorôb. U nás sa vyskytuje asi 20 rôznych druhov kliešťov,
z ktorých päť druhov môže prenášať vírusy, baktérie alebo
parazity. V takomto prípade ich odborníci označujú za
nakazené.

„Infikované kliešte prenášajú
nepríjemné ochorenia, najmä lymskú
boreliózu a kliešťovú encefalitídu,“
dodáva Mgr. Daša Račková.
V súčasnosti nie ste pred kliešťami
v bezpečí v podstate nikde v prírode,
hoci odborníci majú vytypované
územia, na ktorých sa týchto parazitov
vyskytuje najviac.
„K oblastiam s najväčším výskytom
nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž
Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne
najvyššia chorobnosť na kliešťovú
encefalitídu, hoci na Slovensku nie
je výskyt tohto ochorenia vysoký.
Endemickými oblasťami sú aj
juhozápadná časť Slovenska, napríklad
pohoria Tríbeč a Vtáčnik, Pohronská
a Nitrianska pahorkatina, ďalej oblasť
Malých Karpát, okresy Levice, Nitra,
Nové Zámky a Trenčín,“ dodáva
odborníčka.

Rizikové miesta

Odborníci dosiaľ nevedia presne
vysvetliť, podľa čoho si kliešte
vyberajú svoje obete. Niekedy je
zviera i človek v bezpečí aj pri
priamom kontakte, inokedy sa
drobný parazit prisaje na kožu
hneď. Nie je vylúčené, že sa pri
pobyte vonku prichytí napríklad na
oblečenie a na kožu sa prisaje až po
niekoľkých hodinách. Nepohrdne
žiadnou časťou tela, hoci má
svoje obľúbené miesta. Kliešť sa
najčastejšie prisaje:
− do vlasatej časti hlavy,
− do slabín a podpazušia,
− za uši,
− do podkolennej jamky,
− na intímne miesta.

Riziko prisatia kliešťa nie je možné
nikdy úplne vylúčiť. Možno ho však
aspoň znížiť dobrou prevenciou.
„K preventívnym krokom patrí
používanie repelentov. V prírode treba
nosiť vhodné oblečenie pokrývajúce
čo najväčšie časti tela, hlavne dlhé
nohavice a ponožky. Tiež je vhodný
skôr svetlý odev, na ktorom parazita
ľahšie zbadáte. Pri pobyte v prírode
sa treba vyhýbať aj miestam s vyšším
predpokladom výskytu kliešťov, ako
sú najmä okraje lesov, vysoké porasty
tráv, krovie,“ dodáva odborníčka.

s ktorými kliešť môže prísť v prírode
do styku najskôr, a mali by ho tak od
hostiteľa odradiť. Špeciálne vlákna
budú vhodné aj na výrobu obojkov
či postrojov pre psy aj hospodárske
zvieratá.

Keď sa prisaje

Keď na svojom tele zaznamenáte
prisatého kliešťa, netreba hneď
robiť paniku. Jeho odstránenie nie je
náročné, problémom sú skôr rôzne
fámy a povery, ktoré okolo toho
v spoločnosti kolujú. Patrí k nim

Infikované kliešte prenášajú nepríjemné
ochorenia, najmä lymskú boreliózu
a kliešťovú encefalitídu.

Poriadne sa skontrolujte

Zaregistrovať prisatie kliešťa vo chvíli,
keď k nemu dochádza, je viac-menej
nemožné. Kliešť totiž pri uhryznutí
vypúšťa látku, ktorá kožu v tejto
oblasti znecitliví, a obeť si tak v danej
chvíli nič nevšimne.
„Práve preto je vždy po návrate
domov z prírody vhodné dôkladne
prekontrolovať celé telo, najmä
miesta, kam sa kliešte zvyknú
prisať najčastejšie. Namieste je aj
vyprášenie oblečenia, ktoré sme
mali na sebe,“ odporúča Mgr. Daša
Račková.

Špeciálne ochranné vlákna

Odborníci neustále pracujú na
spôsoboch ochrany proti kliešťom.
Preto na trhu pribúdajú nielen nové
ochranné prípravky, ale aj oblečenie.
V tomto smere zaznamenali úspech
aj slovenskí vedci a výrobcovia, ktorí
spolu vyvinuli protikliešťové vlákna.
Tie by sa v budúcnosti mali použiť
najmä na lemy ponožiek, goliere či
manžety, teda na miesta na oblečení,

napríklad potreba naolejovania
miesta prisatia, ktoré síce kliešťa
usmrtí, zvýši však riziko, že po smrti
vyvráti infikovanú krv priamo do
rany. Preto odborníci takéto opatrenia
neodporúčajú.
„Prisatého kliešťa odstraňujte
pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie
ku koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým
pohybom bez točenia. Najdôležitejšie
je nepoškodiť a nerozmliaždiť
MOJA LIEČBA

43

nebezpečné parazity
kliešťa. Treba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ranku treba
vydezinfikovať. Ak nemáte poruke dezinfekčný prostriedok
z lekárne, ako je lieh alebo jódová tinktúra, použite
prípravok s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí odstrániť
kliešťa celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc,“
odporúča Mgr. Daša Račková.
V súčasnosti je možné v lekárňach bežne kúpiť špeciálne
pomôcky na odstránenie kliešťov, najmä tzv. pravítka či
klieštiky, ktoré pomáhajú aj menej skúsenému človeku
odstrániť celého kliešťa bez jeho poškodenia.

Riziko prisatia kliešťa možno znížiť
dobrou prevenciou.

jedy

Lymská borelióza

Ide o ochorenie, ktoré roznášajú kliešte pomerne často.
Ročne ho lekári na Slovensku diagnostikujú asi 800 – 1000
ľuďom. Nie u všetkých je pôvodcom kliešť, hoci patrí
k najčastejším prenášačom tohto ochorenia.
„Ide o multisystémové ochorenie, ktorého pôvodcom sú
baktérie borélie. Borelióza sa prejavuje pestrým klinickým
obrazom s postihnutím rôznych orgánov. Inkubačný čas
je niekoľko dní až rokov, liečba si vyžaduje dlhodobé
podávanie antibiotík. Ochorenie má tri štádiá, každé
z nich má typické príznaky. Neliečená lymská borelióza
môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné ťažkosti,
problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým systémom,“
vysvetľuje Mgr. Daša Račková.

Kliešťová encefalitída

Toto ochorenie už vyslovene prenášajú kliešte a vyskytuje
sa asi u stovky pacientov na Slovensku ročne.
„Ide o vírusový zápal mozgu prenášaný kliešťmi. Je
to sezónne ochorenie s výskytom v apríli až októbri,“
ozrejmuje odborníčka.
Pôvodcom nákazy je vírus kliešťovej encefalitídy, ktorý
sa dostane do organizmu po prisatí infikovaného kliešťa
alebo konzumáciou tepelne nespracovaného mlieka od
infikovaných oviec, kráv a kôz. Prenos nákazy z človeka na
človeka neexistuje. Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí
7 až 14 dní.
Ochorenie spôsobuje dlhodobé neurologické problémy,
dokonca môže mať fatálne následky. Zomiera naň 0,5 – 2
percentá pacientov. Ťažší priebeh má zvyčajne ochorenie
u starších ľudí. Do druhej, nebezpečnejšej fázy ochorenia sa
dostáva asi štvrtina pacientov. Samotná encefalitída, teda
zápal mozgu, hrozí najmä u pacientov nad 40 rokov.

Očkovanie

Čo ďalej?

To, či bol kliešť prisatý na vašom tele nakazený,
bezprostredne po jeho vytiahnutí nezistíte. Parazita treba
bezpečne zlikvidovať tak, aby s krvou neprišiel do kontaktu
nikto ďalší. Je vhodné preveriť si, či ste na kliešťa narazili
v rizikovej oblasti s vysokým výskytom nakazených kliešťov.
Ak aj nie, treba svoj zdravotný stav niekoľko ďalších dní
sledovať.
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Čo jedovaté
na nás číha
v prírode?

Na rozdiel od lymskej boreliózy je možné brániť sa proti
kliešťovej encefalitíde aj očkovaním. Podstúpiť ho môžu už
deti od jedného roka veku. Očkovanie pozostáva z troch
dávok, ktoré treba aplikovať ešte pred sezónou.
„Prvú dávku je najvhodnejšie podať v zimných mesiacoch –
v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden
až tri mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť mesiacov
po druhej. Existuje aj skrátená schéma, keď sa druhá dávka
podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu
čiastočne chrániť prvé dve dávky,“ vysvetľuje odborníčka
z Úradu verejného zdravotníctva.
Zrýchlená schéma sa odporúča najmä tesne pred
kliešťovou sezónou. Očkovanie nie je celoživotné a po čase
ho treba absolvovať znova.
„Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po
troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou
očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť
dní po podaní druhej dávky,“ dodáva Mgr. Daša Račková.
Vakcíny sú spravidla dostupné v lekárňach, na
ich zakúpenie však treba predpis od všeobecného
lekára. S ním sa treba vopred poradiť aj o možných
kontraindikáciách.

Príroda je mocná čarodejka – aspoň tak to
hovorili naše staré mamy. A mali pravdu.
Príroda je úžasným zdrojom najrôznejších
látok, ktoré vedia liečiť, ale aj uškodiť. Hoci sa
to nezdá, na jedy v prírode môžeme natrafiť
na každom kroku.

TEXT: Jana Obrancová

O

trava sa väčšine z nás spája s predstavou
bieleho prášku nasypaného kamsi do jedla
či nápoja. Aspoň tak sa s tým stretávame
vo filmoch či knihách. Otráviť sa však dá aj
inými spôsobmi. Zdrojom môže byť napríklad
jedovatý had, na ktorého natrafíme pri prechádzke v lese,
hubová polievka či bobuľa pripomínajúca čučoriedky. Práve
s prebúdzajúcou sa prírodou sa riziko otravy zvyšuje.

Huby

K pomerne častému zdroju otravy v prírode patria huby.
Od jari do jesene sa s nimi môžeme stretnúť v lesoch a na
lúkach po celom Slovensku.
„Huby sa delia na hríbovité, ktoré majú pod klobúkom
rúrky, a huby, ktoré majú lupene. Ak sa ľudia nevyznajú
v hubách, mali by zbierať len huby hríbovité, ktoré majú
pod klobúkom rúrky. Vyzerá to ako špongia, ktorú poznáme
napríklad z dubákov, kozákov, masliakov aj suchohríbov.
Huby s rúrkami pod klobúkom vo všeobecnosti nie sú smrteľne
jedovaté. Takže menej skúsení hubári, ktorí sa v hubách
až tak nevyznajú, by nemali siahať po hubách s lupeňmi,
pretože tie môžu byť zdrojom otravy,“ odporúča
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH, vedúca
Národného toxikologického informačného centra.

Jediná smrteľná huba, ktorá
u nás rastie, je muchotrávka
zelená.
Muchotrávka zelená

Jediná smrteľná huba, ktorá u nás rastie, je práve
muchotrávka zelená. Hoci o nej počul už azda každý,
každoročne sa vyskytnú otravy touto hubou aj u nás –
a neraz majú aj fatálne následky. Táto huba začína rásť
približne v júni a možno na ňu natrafiť najmä v listnatých
lesoch.
„Jed sa nazýva amanitín a závažne poškodzuje pečeň. Táto
huba je zákerná v tom, že prvé príznaky sa dostavia po
šiestich, dvanástich alebo aj dvadsiatich štyroch hodinách.
K príznakom patria kolikové bolesti brucha, vracanie
a vodnaté hnačky. Táto fáza môže trvať dva až tri dni. Po
fáze tráviacich ťažkostí môže nasledovať takzvané štádium
zdanlivého uzdravovania, keď sa človek cíti lepšie. Vtedy sa
ľudia rozhodnú, že nepôjdu k lekárovi, pretože zdravotné
problémy odznievajú. Avšak táto fáza je len dočasná a po
nej nastupuje fáza, v ktorej dochádza k poškodeniu pečene,
MOJA LIEČBA
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jedy
zlyhávaniu pečene a obličiek
a k žltačke. A pri neliečenej otrave
alebo neskoro začatej liečbe nastáva
smrť. Pravdepodobnosť úmrtia je veľmi
vysoká,“ konštatuje odborníčka.
Muchotrávku zelenú si ľudia najčastejšie
zamieňajú s bedľami, šampiňónmi
a zelenými plávkami. Na rozdiel od
nich, ako aj od iných húb má však
muchotrávka zelená ako jediná huba
viacero znakov, podľa ktorých ju
možno spoznať:
− vždy biele lupene pod klobúkom,
− prsteň na hlúbiku,
− pošva, nazývaná aj kalich smrti.

Pozor aj na ostatné huby

V ríši húb možno nájsť mnoho
zástupcov, ktorí vedia privodiť
nepríjemné zdravotné problémy.
K najčastejším otravám patria
intoxikácie muchotrávkou
tigrovanou. Ťažkosti však môžu
spôsobiť aj jedlé huby, ktoré nesprávne
spracujeme.
„Napríklad takzvané modráky,
ktoré po prerezaní zmodrejú. Tieto
hríby sú jedlé, avšak v surovom
stave sú jedovaté. Otrava vzniká
konzumovaním surových alebo
nedostatočne tepelne upravených

Nepomýľte sa!

Otravu v prírode si zväčša privodíme
aj omylom – najmä ak sa v rastlinnej
ríši nevyznáme a preceňujeme svoje
znalosti. Takto môže dôjsť napríklad
k otrave ľuľkovcom zlomocným, ktorý
sa vyskytuje najmä na rúbaniskách
a okrajoch lesov. Rastie v celej Európe.
„Nebezpečné je zamieňanie tejto
byliny s plodmi čučoriedky. Plodom
ľuľkovca je krásna lesklá čiernofialová
bobuľa, ktorá sedí v hviezdicovitom
kalichu. Dozrieva koncom leta a ľudia
si ju zamieňajú s čučoriedkou. Treba
si uvedomiť, že čučoriedka je ker, kým

ríbezle a sú veľmi lákavé pre deti,
ktoré nerozlišujú, či sa v tomto období
ríbezle vyskytujú alebo nie. Po ich
požití vzniká nevoľnosť, vracanie,
hnačky a kŕče a pri extrémne veľkom
množstve môžu nastať aj poruchy
srdcového rytmu,“ vysvetľuje
odborníčka.

Pozor aj na iné rastliny:

−
−
−
−

durman – jeho plody obsahujú
alkaloidy,
tis červený – toxická je celá rastlina
okrem dužiny červených bobúľ,
vtáčí zob – bobule vo väčšom
množstve spôsobujú ťažkosti,
baza čierna – surové plody, kôra aj
listy sú jedovaté.

Živočíšne jedy

Vretenica, ľudovo
nazývaná aj zmija, je
jediný jedovatý had
u nás.
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húb, čo spôsobuje tráviace ťažkosti,
úporné vracanie a hnačky. Hnojníky,
ako aj niektoré modrejúce huby zas
spôsobujú ťažkosti v kombinácii
s alkoholom. Prejavuje sa to
bolesťami hlavy, vracaním,
sčervenaním tváre a krku. Normálne
sú tieto huby jedlé, ale v kombinácii
s alkoholom nastávajú ťažkosti,“
dodáva PharmDr. Silvia Plačková,
PhD., MPH.
Problémy spôsobujú aj iné huby bez
dostatočnej tepelnej úpravy. Navyše
aj pri nesprávnom skladovaní jedlých
húb, napríklad v nepriedušných
obaloch, sa v nich môžu tvoriť
toxíny. Aj najvášnivejší hubári by
mali myslieť na to, že huby by vôbec
nemali jesť deti do 10 rokov, rovnako
ani tehotné a dojčiace ženy.

ľuľkovec je bylina dorastajúca do výšky
50 až 150 cm. K príznakom otravy
patrí sčervenanie tváre, rozšírené
zreničky, rozmazané videnie,
zrýchlená srdcová činnosť, nepokoj,
podráždenosť, kŕče, halucinácie
aj porucha vedomia,“ vysvetľuje
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH.
Odborníci už zaznamenali viacero
závažných otráv, žiadna však nebola
smrteľná. Pomerne vážny stav môže
privodiť aj ďalší omyl, v ktorom hrá
hlavnú úlohu konvalinka. Hoci si
drobné biele kvietky bežne do jedla
nepridávame, táto rastlina vie narobiť
nemalé problémy po odkvitnutí.
„Konvalinka má na miestach, kde boli
kvety, červené bobule veľkosti hrachu.
Možno sa s nimi stretnúť najmä
koncom leta. Tieto bobule pripomínajú

Popri jedovatých rastlinách sa
v prírode možno stretnúť aj so
živočíšnymi jedmi. Ich zdrojom sú
najčastejšie hady. U nás sa vyskytujú
len dva druhy hadov – užovky
a vretenice. A práve druhé menované
sa vedia postarať o zdravotné
problémy.
„Vretenica, ľudovo nazývaná aj zmija,
je jediný jedovatý had u nás. Užovky
alebo slepúchy, teda beznohé
jašterice, môžu uhryznúť človeka, ale
nie sú jedovaté,“ uvádza odborníčka
z Národného toxikologického
informačného centra.
Vretenice sa vyskytujú najmä
v oblastiach od 400 metrov nad
morom. V nížinách, napríklad na
Podunajskej či Záhorskej nížine
v okolí Bratislavy, sa s týmto hadom
nestretneme. Vo vyšších polohách
však na ňu môžeme natrafiť najmä:
− na rúbaniskách, kamenitých
a skalnatých terénoch,
− na lúkach v okolí vodných plôch
a na okrajoch močiarov,
− vo svetlejších častiach lesov,
− na zarastených aj vyprahnutých
svahoch,
− vo vode – ak vretenica prekonáva
vodnú prekážku.
„Pri uhryznutí vretenicou vzniká
bolestivosť, opuch, okolie rany sa
môže sfarbiť do červeno-modra.
Niekedy je uhryznutie sprevádzané aj
celkovými príznakmi ako nevoľnosť,
bolesti hlavy, vracanie, hnačky. Môže
sa objaviť aj zrýchlený tep a krvácanie

Jeden z najjedovatejších voľne žijúcich
pavúkov na Slovensku je pradiarka pestrá.
zo slizníc. Uhryznutie je nebezpečné
najmä pre deti, ktoré sú na toxíny
veľmi citlivé, a pre oslabených
dospelých a starších ľudí. Nebezpečné
je aj uhryznutie do tváre a krku,“
dodáva odborníčka.
Prvou pomocou je znehybnenie
končatiny a kontaktovanie
zdravotníkov. Rana sa nesmie
vyciciavať, rozrezať, ani vypaľovať či
sťahovať.
„Po uhryznutí hadom zostáva väčšina
ľudí v strese. Potrebný je však presný
opak – zostať v pokoji a zachovať si
chladnú hlavu. Keďže väčšina ľudí
nevie odlíšiť užovku od vretenice, a už
vôbec nie v takejto situácii, je vhodné
pri každom uhryznutí navštíviť lekára,
ktorý vie posúdiť závažnosť. Treba
si uvedomiť, že väčšinu uhryznutí
tvorí takzvaný suchý hryz, teda bez
vstreknutia jedu do rany,“ vysvetľuje
vedúci vivária v Nitre Ing. Róbert
Kirchner.

Pavúky

Pavúkov sa bojí mnoho ľudí, pritom
drvivá väčšina z nich pre nás
nepredstavuje žiadne väčšie riziko.

„Existuje pavúk ako križiak, ale
to je úplne obyčajný pavúk, ktorý
pri uhryznutí môže spôsobiť iba
opuchnutie a začervenanie v okolí
rany. Ale jeden z najjedovatejších
voľne žijúcich pavúkov na Slovensku je
pradiarka pestrá. Je to drobný pavúk
s červenou hlavou a hnedozeleným
sfarbením. Uhryznutie je veľmi
zriedkavé, ale môže byť bolestivé.
Možné sú aj celkové príznaky ako
nevoľnosť, vracanie, malátnosť,
zvýšená teplota. Ranu treba opláchnuť
vodou a mydlom, prípadne dávať
studené obklady a ak majú citliví
ľudia bolesti alebo sa rana infikuje,
musia vyhľadať lekársku pomoc,“ vraví
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH.
Tento pavúk sa u nás vyskytuje
pomerne zriedkavo. O čosi častejší je
výskyt strehúňa škvrnitého. Dorastá aj
do siedmich centimetrov, čo v ľuďoch
vyvoláva paniku a obavy. Hoci pavúk
môže pohrýzť, jeho uhryznutie
nie je nebezpečné a spôsobuje len
žihľavku, alergickú reakciu, prípadne
sekundárnu infekciu v mieste
uhryznutia.
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imunita
odbúra a telo je na to lepšie pripravené,“ vysvetľuje
všeobecný lekár MUDr. Marián Šóth.
Otužovanie pomáha bojovať napríklad aj s alergiou na
chlad, mnohí otužilci pociťujú aj ústup sennej nádchy.

Ako začať?

Čo tak skúsiť
otužovanie?
Nad otužilcami ponorenými do ľadovej
vody uprostred zimy väčšina z nás len krúti

K otuženiu organizmu teda prispieva akákoľvek aktivita na
čerstvom vzduchu, ktorá zahŕňa aj príjem energie zo slnka,
aj zoceľovanie organizmu studeným vzduchom a vodou.

hlavami. Ľadové medvede však na takéto

Účinky

kúpanie nedajú dopustiť – vraj zlepšuje
imunitu, prekrvuje organizmus a prináša
pocit, ktorý sa obyčajnému kúpaniu
nevyrovná.

Otužilci, ale aj samotní lekári dlhodobo vyzdvihujú účinky
otužovania.
„Pri otužovaní sa organizmus stiahne, pokožka sa proti
chladu bráni, a tým sa telo prekrvuje. Keď sa dostáva naspäť
z podchladenia na bežnú telesnú teplotu, pracuje celkom inak
a aj imunitný systém funguje inak,“ vysvetľuje Jozef Čápek.
Práve podpora obranyschopnosti organizmu patrí aj podľa
odborných názorov k hlavným prínosom otužovania.
„Jednoznačne to organizmus posilní a takpovediac vytrhne

TEXT: Jana Obrancová

H

oci je zima za nami a jarné slnko zohrieva aj
hladiny riek či jazier, otužovaniu stále nie je
koniec. Práve naopak. Aktuálne obdobie je
ideálne aj pre ľudí, ktorí s kúpaním v chladnej
vode chcú začať, a počas zimy na to nenabrali
odvahu. Voda v prírode je zatiaľ pomerne studená, avšak
nie ľadová, a preto dáva priestor skúsiť otužovanie
pozvoľnejšie aj v príjemnom slnečnom počasí.

Čo znamená otužovať?

„Otužovanie je vystavenie tela studeným podmienkam.
Môže byť rekreačné alebo športové. Rekreačné predstavuje
sprchovanie studenou vodou, saunovanie a športovanie
v prírode. Športové otužovanie je už plávanie v studenej vode,
ktorá má pod 10 stupňov, pričom sa pláva za každého počasia.
Je to už v istom zmysle výraznejšie otužovanie,“ vysvetľuje
Jozef Čápek z nitrianskeho oddielu otužilcov.
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Športové otužovanie je plávanie
v studenej vode, ktorá má pod
10 stupňov, pričom sa pláva za
každého počasia.
z papučovej kultúry, na ktorú sme zvyknutí. Zároveň to
človeka privedie aj von do prírody. Takže to má pozitívny
efekt pre každého – jednak sa pohybuje na čerstvom
vzduchu, jednak sa prebehne kostrový aparát a kĺby,
a súčasne sa naštartuje aj imunita a je odolnejšia voči
vonkajším vplyvom. Lepšie potom znáša napríklad prechod
z veľkého tepla do veľkej zimy a naopak, pretože pri tom
organizmus bežne zažíva stres, ktorý sa však otužovaním

Spôsobov je viac. Všetko závisí od vašej vôle, ale aj
zdravotného stavu. Práve ten je v začiatkoch otužovania
dôležitý.
„Vhodné je zájsť predtým k lekárovi na preventívnu
prehliadku a povedať mu, že chcete začať s otužovaním. Keď
je človek zdravý, nič mu nebráni, ale musí byť pripravený
aj psychicky, lebo jedna vec je do vody vojsť, a druhá je tam
vydržať,“ vraví Jozef Čápek.
Ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, by mali začať
pozvoľnejšie a určite až po dohode s lekárom.
„Otužovať môže každý človek, ale treba brať do úvahy svoje
limity. Pri srdcovo-cievnych ochoreniach treba byť opatrný,
možno by som nešiel až do tých ľadových medveďov, ale
skôr len nejaké jesenné kúpanie. Človek, ktorý vhupne do
studenej vody, si môže spôsobiť kardiálny šok. Organizmus
je v maximálnom strese a srdce niekedy nemusí zvládnuť
náhlu zmenu,“ varuje MUDr. Marián Šóth.
Aj preto je najmä v takýchto prípadoch lepšie pozvoľnejšie
otužovanie.
„Najskôr začať doma, dať si vlažnú sprchu a končiť
studenou, najlepšie každý večer alebo ráno, aby si telo
zvyklo. Človek sa postupne začína menej obliekať, nenosí
na sebe toľko vrstiev, aby sa telo neprehrievalo. Vhodné
je športovanie vonku, a to aj v studenšom počasí, teda na
jeseň alebo skoro zjari. Keď už má človek za sebou nejaké
sprchy, vydrží pod studenou vodou dve-tri minúty, všetko
je v poriadku a cíti sa dobre, bez problémov môže ísť aj do
chladnejšej vody,“ odporúča Jozef Čápek.

Otužovanie jednoznačne
organizmus posilní
a takpovediac vytrhne
z papučovej kultúry, na ktorú
sme zvyknutí.

V ľadovej vode

Aj zimné kúpanie má svoje pravidlá, na ktoré treba pri
otužovaní dbať. Do vody je vhodné vchádzať, len ak sa
otužilec cíti dobre a neťažia ho žiadne zdravotné problémy.
„Je lepšie ísť do vody minimálne vo dvojici alebo mať na brehu
niekoho, kto vie poskytnúť pomoc. Môže sa stať, že človek
dostane kŕč a potrebuje pomoc. V prírode sú na dne jazier
a riek napríklad aj kamene, môže dôjsť k úrazu, takže
s otužilcom by vždy mal byť aj niekto ďalší, kto mu vie
pomôcť aj z brehu,“ upozorňuje Jozef Čápek.
Dôležitý je aj čas a prípadný výstroj otužilca.
„Najdlhší povolený čas v ľadovej vode je okolo 22 minút.
Možno použiť neoprénové topánky, aby ste sa nešmykli
na kameňoch alebo riasach. Chránia aj trochu teplo na
prstoch na nohách, aby neskrehli. Takisto sa môžu použiť
neoprénové rukavice, ktoré chránia končeky prstov, pretože
tie sú indikátorom, kedy by mal ísť človek von z vody. Keď
začnú tŕpnuť, treba ísť von,“ dodáva odborník.

Účinky sa dostavia

Hoci je otužovanie zdravé, netreba čakať zázraky hneď na
druhý deň. Všetko chce svoj čas, a tak je to aj so zimným
kúpaním.

„Prvé dva roky sú spravidla akoby skúšobné, počas nich si
telo zvyká. Ale je to, samozrejme, individuálne, niekto skôr,
niekto neskôr. Zo zdravotného hľadiska má telo po tých
dvoch rokoch už lepšie vyvinutý imunitný systém a vie sa
lepšie brániť voči vonkajším vplyvom, vrátane chorôb. Prvá
sezóna nemusí nič znamenať,“ vysvetľuje otužilec.
Dôležitá je aj pravidelnosť.
„Preto sa aj počas leta, keď nie je možnosť otužovať
v prírode, sprchujeme studenou vodou viackrát denne, aby
sme mali pravidelnosť a to zocelenie si udržali,“ uzatvára
Jozef Čápek.
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Vzdelávanie pacientov každého veku

Sladké nápoje poškodzujú srdcia žien

od roku 2012

TEXT: Jana Krajčovičová
Podľa novej americkej štúdie je u žien, ktoré pijú
veľa sladených nápojov, vyššie riziko vzniku
srdcových chorôb. U tých, ktoré ich pijú denne
jeden alebo viac, je toto riziko o takmer 20 % vyššie
ako u žien, ktoré ich nikdy nepijú. A limonády nie sú
jediným problémom – k vinníkom patria aj ovocné
nápoje s pridaným cukrom.
Hoci štúdia nepreukázala príčinnú súvislosť, podľa
vedcov existuje niekoľko dôvodov, prečo cukor

môže zvyšovať riziko srdcových chorôb. „Zvyšuje
hladiny glukózy a koncentrácie inzulínu v krvi, čo
podporuje chuť do jedla a vedie k obezite, a to je
hlavný rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb,“
uvádza sa v tlačovej správe časopisu Journal of
American Heart Association.
Hlavná autorka štúdie Cheryl Anderson dodáva:
„Priveľa cukru v krvi sa navyše spája s oxidačným
stresom a zápalom, inzulínovou rezistenciou,
nezdravými profilmi cholesterolu a cukrovkou
2. typu, teda so stavmi, ktoré sú silne prepojené

s rozvojom aterosklerózy, pomalým zužovaním
artérií – čo je základ väčšiny kardiovaskulárnych
ochorení.”
Štúdie sa v Kalifornii zúčastnilo viac ako stotisíc
učiteliek. U tých, ktoré pili jeden alebo viac sladkých
nápojov denne, bolo o 26 % pravdepodobnejšie,
že budú potrebovať chirurgický zákrok ako je
angioplastika na obnovenie prietoku krvi, a o 21 %
pravdepodobnejšie, že sa u nich vyskytne mozgová
príhoda – to všetko v porovnaní so ženami, ktoré
sladké nápoje pili zriedkavo alebo ich nikdy nepili.
Rozdiely sa zistili aj v druhu konzumovaných
nápojov. Ženy, ktoré pili jeden alebo viac ovocných
nápojov sladených cukrom denne, mali o 42 %
vyššie riziko srdcových chorôb ako ženy, ktoré
zriedkavo alebo nikdy nekonzumovali sladké
nápoje. Tie, ktoré pili sladený nápoj, ako napríklad
limonádu, každý deň, mali o 23 % vyššie riziko
srdcových chorôb.
Ďalej vedci zistili, že ženy, ktoré najviac
konzumovali sladené nápoje, boli mladšie, fajčiarky,
obézne a stravujúce sa menej zdravo.
Nápoje označené ako nízkokalorické, diétne
alebo bez obsahu cukru sú niekedy vnímané ako
alternatíva pre ľudí, ktorí sa snažia obmedziť sladké
nápoje. Takéto diétne nápoje však obsahujú umelé
sladidlá ako je sacharín, aspartám, sukralóza
a ďalšie, ktoré sú tiež spojené so zdravotnými
rizikami.
Preto je podľa American Heart Association voda
stále najprístupnejším a najzdravším nápojom.
Neobsahuje cukor, umelé sladidlá ani kalórie.
Zdroj: www.usnews.com

Akadémia pacienta je určená pacientom, ktorým nestačia informácie iba od svojich ošetrujúcich lekárov.
Akadémie pacienta pripravuje spoločnosť MedMedia v spolupráci s občianskym združením SLOVENSKÝ PACIENT.

www.slovenskypacient.sk
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Projekt je realizovaný v rámci programu:

Život pacienta s Bechterevovou chorobou je neustálym bojom s bolesťou,
rannou stuhnutosťou a chronickou únavou. Veľmi dôležitou súčasťou liečby
je pravidelné cvičenie a rehabilitácia. Na tejto adrese nájdete komplexný
návod na cvičenie zostavený fyzioterapeutkou.
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