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MIGRÉNA JE CHOROBA
Migréna je závažné neurologické ochorenie, ktorým trpí približne 12 % populácie. Hoci je
v spoločnosti málo akceptovaná a mnohí ju nepovažujú ani za chorobu, Svetová zdravotnícka
organizácia ju zaradila medzi 20 ochorení, ktoré výrazne zasahujú do života človeka a obmedzujú ho.

Editoriál
Zdravie nadovšetko
Každú gratuláciu k sviatku blížneho, priateľa alebo kolegu vedome začíname

Migréna ako ochorenie, výrazne zasahuje do pracovného aj osobného života človeka. Čím má
pacient nižší počet záchvatov migrény v priebehu mesiaca, tým môže žiť kvalitnejší a lepší život.

želaním zdravia, pretože si uvedomujeme jeho zásadný význam pre kvalitu
života. Uvedomujeme si, že zdravie je určujúce pre naše každodenné bytie, je
to životodarná energia, bez ktorej sme oslabení vo zvládaní aj bežných životných
situácií. Zdravie staviame v rebríčku hodnôt na prvé miesto v presvedčení
o jeho bezkonkurenčnej dôležitosti v existencii každého z nás.

LIEČBU MIGRÉNY ROZDEĽUJEME NA:
Na druhej strane vieme, že zdravie je krehké a až príliš závislé od nášho
spôsobu života. Nie je samozrejmé, nie je zadarmo. Stabilita zdravia je určená

AKÚTNU LIEČBU

naším každodenným pripomínaním si jeho nenahraditeľnosti – a to aj v prípade,
keď psychická kondícia musí kompenzovať výkyvy fyzického zdravia v podobe
nejakého (aj závažnejšieho) ochorenia.

Jej cieľom je čo najrýchlejšie
potlačiť bolesť alebo aspoň
čiastočne ju zmierniť.

Zdravie je výsostne individuálna záležitosť, kde akékoľvek rady, vrátane od lekára,
sú len nápomocné a dobrým odporúčaním. Jedine sami „musíme“ chcieť byť zdraví
a iba od našej motivácie bude závisieť, či spravíme zmenu napríklad v našom
jedálnom lístku, spomalíme tempo a prehodnotíme priority, nebudeme
zanedbávať preventívne prehliadky a podceňovať signály, ktoré nám vysiela telo

PREVENTÍVNU LIEČBU

či psychika.
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Každý je v zdraví zraniteľný a v tomto sme si všetci rovní. Nezáleží na našom

Jej cieľom je znížiť výskyt
a intenzitu migrenóznych záchvatov
tak, aby pacient žil čo najdlhšie
obdobie bez migrenóznych
záchvatov a mal lepšiu kvalitu života.
Preventívna liečba môže zároveň
znížiť riziko nadúžívania liekov proti
bolesti a zabrániť progresii ochorenia
a vzniku tzv. chronickej migrény.

MUDr. J.Marková, MUDr.R.Kotas: Primární bolesti hlavy-léčba dnes a zítra,
Neurológia pre prax 3, 2018; 185-190.

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.:+421 2 5070 6111, www.novartis.sk

sociálnom statuse, zdravie sa nedá kúpiť ani podplatiť. Každý máme na to, aby
sme si z času na čas vstúpili do svedomia a „zdravé úvahy“ si nenechávali len
na sviatočné dni či na novoročné predsavzatia. A aby sme si necenili zdravie len
vtedy, keď zlyhá. Všetko je o nás a našej zodpovednosti.

PaedDr. Peter Glocko
šéfredaktor

Text: Jana Krajčovičová
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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.

Staroveké čínske bojové umenie tai-či spája v sebe dýchanie,
vizualizáciu a špeciﬁcké pohyby nazývané formy. Niektorí
odborníci tvrdia, že to môže byť účinný terapeutický nástroj pre
ľudí s neurologickými poruchami.
Niekoľko štúdií potvrdilo, že tai-či dokáže pomôcť
s rovnováhou, znížiť výskyt pádov a zvýšiť kvalitu života ľudí
s Parkinsonovou chorobou, roztrúsenou sklerózou
a mozgovou príhodou. Rytmické presúvanie váhy, symetrické
krokovanie, kontrolované pohyby a koordinované dýchanie zasa
znižujú úroveň stresu, úzkosti a depresie. Toto bojové umenie
zamerané na meditáciu, relaxáciu a dýchanie tak v kombinácii
s komplexným liečebným programom pomáha pacientom
s kontrolou nad ochorením a zlepšuje celkovú kvalitu života.
Samozrejme, potrebné sú ďalšie dôkladnejšie štúdie s väčšími
vzorkami a štandardizovanejšími protokolmi.
Zdroje: www.brainandlife.org, www.health.harvard.edu

Viac hodín strávených na
sociálnych sieťach nezvyšuje
depresiu
Novopublikovaný výskum spochybňuje hypotézu, že čas
strávený na sociálnych sieťach zvyšuje úzkosť a depresiu
u mladých ľudí. V priebehu ôsmich rokov sa ho zúčastnilo 500
adolescentov vo veku 13 až 20 rokov. Ide o doteraz najdlhšiu
existujúcu štúdiu týkajúcu sa sociálnych médií a duševného
zdravia.
„Sme uprostred krízy duševného zdravia a často sú z toho
obviňované sociálne médiá a mobilné telefóny,“ hovorí Sarah
Coyne, vedúca výskumu z Brigham Young University (BYU).
Depresia a úzkosť sú na vzostupe – napríklad miera samovrážd
u mladých ľudí vo veku 10 až 24 rokov vzrástla v USA medzi
rokmi 2007 až 2017 o 56 %. Podľa spoločnosti Common
Sense Media 70 % tínedžerov sleduje sociálne médiá viackrát
denne a 27 % z nich ich kontroluje každú hodinu.
Cieľom štúdie BYU bolo napomôcť spoločnosti ako celku –
posunúť sa za hranicu debaty, povedzme, o dĺžke sledovania
mobilného telefónu. Namiesto toho sa autori chceli viac
zamerať na kontext a obsah súvisiaci s využívaním sociálnych
médií. Inými slovami – to, koľko času dospievajúci trávia na
sociálnych sieťach, sa nemusí líšiť od toho, koľko
v osemdesiatych rokoch sledovali MTV, hodiny telefonovali
spolu cez pevné linky alebo od toho, koľko dospievajúci
v deväťdesiatych rokoch trávili v počítačových miestnostiach.
Zmenila sa len technológia a s ňou spojené médiá.
To znamená, že dvaja tínedžeri môžu používať sociálne médiá
rovnako dlho, ale môžu na nich odlišne vplývať, a to v závislosti
od spôsobu, akým ich používajú
Zdroje: www.forbes.com, https://nypost.com
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primárna bolesť hlavy

Text: MUDr. Jarmila Bujdáková

Čo je migréna?
Migréna patrí medzi najbežnejší
typ bolestí hlavy, pre ktorý
pacienti vyhľadajú lekára.
Zaraďuje sa medzi primárne
bolesti hlavy. To znamená, že
príčinou nie je žiadna štrukturálna
mozgová porucha, ide o poruchu
regulačných funkcií.

Najdôležitejším krokom je odlíšenie
primárnych bolestí hlavy od ostatných
sekundárnych bolestí hlavy, za ktorými sa
ukrýva porucha mozgovej štruktúry, ako sú
nádory mozgu, niektoré typy cievnych
mozgových ochorení, zápaly mozgu alebo
jeho obalov, prípadne komplikácie
predchádzajúceho úrazu.
Vyskytuje sa približne u 18 % žien a u 6 %
mužskej populácie. Migréna ovplyvňuje
nielen kvalitu života, ale má aj zreteľné
socioekonomické dopady nielen pre
samotného postihnutého, ale aj pre
spoločnosť s možnou prechodnou stratou
pracovnej schopnosti.

Správna anamnéza
Bolesť hlavy zažil pravdepodobne každý
aspoň jedenkrát v živote. Je to bežná
ľudská skúsenosť, ktorá spontánne prejde
a nezanecháva následky. Problém

6

nastáva, ak sa opakuje, je intenzívna,
má nepríjemné sprievodné príznaky
alebo trvá dlhšie. Tieto vlastnosti má
najčastejšie migréna, menej tenzná
bolesť hlavy. Uvedené bolesti hlavy nie sú
život ohrozujúce, neskracujú život, avšak
významne ovplyvňujú jeho kvalitu. Menej
časté sú ostatné typy bolestí hlavy, za
ktorými sa najčastejšie ukrýva štrukturálna
mozgová porucha – lézia. Preto má veľký
význam včasná diagnostika.
Najdôležitejším krokom je odlíšenie
primárnych bolestí hlavy od ostatných

sekundárnych bolestí hlavy, za ktorými sa
ukrýva porucha mozgovej štruktúry, ako
sú nádory mozgu, niektoré typy cievnych
mozgových ochorení, zápaly mozgu
alebo jeho obalov, prípadne komplikácie
predchádzajúceho úrazu. V tejto chvíli nie
je najdôležitejšie okamžité CT, prípadne
MRI mozgu, ale detailný pohovor, ktorý
pomocou rozboru pacientových ťažkostí
dokáže odhaliť, čo sa skrýva za bolesťou
hlavy, a práve na základe týchto informácií
navrhnúť ďalší postup.
Správne vedená anamnéza – pohovor
pacienta s lekárom, odhalí úvodné
príznaky, dobu trvania bolestí – či sú to
dni, týždne, mesiace, roky, dĺžku trvania
jednotlivého záchvatu, lokalizáciu bolesti
a jej šírenie, sprievodné príznaky,
schopnosť vykonávania fyzickej aktivity,
prípadne činnosti, ktoré bolesť zhoršujú.
Dôležitými informáciami sú frekvencia
záchvatov, teda počet dní v mesiaci
s bolesťou, ich trvanie, vyvolávajúce
faktory, prípadne aktivity, ktoré bolesť
hlavy zmierňujú, vrátane liekov, ktoré
postihnutí či už sami, alebo na odporúčanie
lekára alebo lekárnika užívajú.

Aké sú typické príznaky migrény?
Migréna typicky začína nad ránom ako
stranová bolesť hlavy, prípadne bolesť za
očami vytláčajúca oči zozadu, niekedy

zostáva jednostranná, niekedy sa šíri
aj na druhú stranu, prípadne je to od
začiatku bolesť celej hlavy alebo bolesti
záhlavia. Sprievodnými príznakmi bývajú
pocity na vracanie, vracanie, celková
malátnosť, neschopnosť sústredenia, od
začiatku môže prekážať svetlo, hluk, vône
a postihnutý nie je schopný bez zhoršenia
bolesti hlavy vykonávať ani minimálne
fyzické aktivity, ako je napríklad chôdza
po schodoch. Bolesť máva väčšinou tepavý
charakter v oblasti jedného spánku,
potom sa väčšinou šíri na celú hlavu, pri
stúpaní intenzity bolesti hlavy sa objavuje
nutkanie na vracanie alebo vracanie,
pacient zle znáša hluk a svetlo, chce byť
v pokoji – v sede alebo poležiačky,
najlepšie v zatemnenej miestnosti.
Akákoľvek telesná námaha bolesti
zhoršuje. Ak sa počas záchvatu podarí
zaspať, po zobudení sa stav zlepší.

U niektorých jedincov vzniká bolesť hlavy
špecificky pri fyzickej námahe – napríklad
pri športe ako je beh, vzpieranie, futbal
alebo tanec.
Ak postihnutý drží diétu alebo často
hladuje, môže sa objaviť migréna, ktorá
mizne po podaní jedla.
Zo zmyslových prejavov sú najčastejšími
oslnivé intenzívne svetlo, často ako
odraz od vody alebo snehu, prípadne

alebo výrobkov z prevádzok rýchleho
občerstvenia. Spomedzi alkoholických
nápojov sa najčastejšie udáva červené
víno – hlavne vo Veľkej Británii, kým
v kontinentálnej Európe skôr biele víno.
Nitroglycerín a iné lieky používané na
rozšírenie ciev vyvolávajú u migrenikov
bolesti hlavy podobné migréne.
Asi u 60 % žien býva väzba záchvatov
na menštruáciu, počas tehotenstva

Čo môže vyvolať migrénu?
Niektorí pacienti sú schopní popísať
vyvolávajúce príčiny, u iných treba po nich
aktívne pátrať. Je dôležité uvedomiť si, že
u migrény je prítomná určitá genetická
dispozícia, ktorá je schopná vyvolávať
záchvaty samostatne bez zjavnej príčiny.
V literatúre sa uvádza veľký počet rôznych
spúšťacích faktorov; patria medzi ne
rôzne vonkajšie aj vnútorné faktory ako
sú: psychosociálny stres alebo emócie,
zmeny počasia, zmeny spánkového rytmu,
intenzívne zmyslové podnety (zrakové,
sluchové, čuchové), hlad, smäd, fyzikálne
podnety, hormonálne vplyvy, diétne
faktory vrátane alkoholu.
Akútna stresová situácia môže byť často
príčinou vzniku záchvatu, avšak niekedy
to môže byť len každodenná aktivita, ako
napríklad u detí a dospievajúcich to býva
často školské vyučovanie, domáce úlohy
alebo príprava na skúšky, ale aj strach zo
skúšky alebo zo stanoveného termínu.
Počas prázdnin sa uvedené ťažkosti často
upravia.
Veľa pacientov udáva počasie so zmenami
atmosférického tlaku ako spúšťací faktor,
prípadne výraznejšie zmeny teploty,
silný vietor, najčastejšie suchý
a horúci. Napriek jednoznačne udávaným
ťažkostiam veľkého množstva pacientov
viaceré štúdie zamerané špeciálne na
vplyv počasia uvedené faktory nepotvrdili.
Spánok môže byť u migrenikov úľavou
prevažne vtedy, ak je krátkodobý,
avšak dlhší nedostatok spánku alebo
jeho nadmerné množstvo – prípadne
víkendové ranné dospávanie, môže byť
provokačným momentom.

Niektorí pacienti sú schopní popísať
vyvolávajúce príčiny, u iných treba po nich
aktívne pátrať.
blikavé svetlo alebo záblesky niekedy sa
objavujúce počas nočného šoférovania.
Bolesti hlavy objavujúce sa pri počítači
však majú často charakter skôr tenznej
bolesti hlavy alebo sú následkom
nesprávneho držania tela pri práci.
Zo zvukových podnetov môžu spúšťať
bolesti hlavy typu migrény napríklad
zvuky z dopravy, pneumatické kladivá,
roková hudba.
Z čuchových podnetov pacienti
zdôrazňujú rôzne vône a pachy –
najrôznejšie parfumy, kolínske vody, vody
po holení, šampóny, cigaretový dym,
farby, laky, benzínové výpary.
Potravinové faktory tvoria naozaj početnú
skupinu a patria sem najmä zrelé alebo
zrejúce syry ako je camembert, čedar,
ementál alebo rokfort, rôzne salámy,
údeniny, slané ryby, kyslá kapusta,
kvasnice a kvasnicové výrobky, ďalej
čokoláda, citrusové plody, glutaman
sodný ako zložka čínskej kuchyne

záchvaty prevažne miznú, následne sa
znova vracajú v rôznej intenzite, počas
menopauzy v prevažnej väčšine prípadov
miznú, niekedy zostávajú v nezmenenej
podobe alebo sa dokonca zhoršujú.

Priebeh záchvatu migrény
Pri záchvate migrény rozlišujeme štyri
fázy, ktorými sú prodrómy – alebo úvodné
príznaky, aura – alebo predzvesť, samotná
bolesť hlavy a následné ukončujúce
príznaky. Prodrómy sa objavujú niekoľko
hodín alebo dní pred bolesťou hlavy
a zahŕňajú zmeny nálady ako sú depresia,
hnev alebo výrazne dobrá nálada,
stuhnutý krk, únava, zívanie, chute na
rôzne jedlá, zadržiavanie vody a zvýšené
močenie.
Aura alebo predzvesť sa nevyskytuje
u všetkých pacientov. Ak sa u pacienta
objavuje, je mu diagnostikovaná migréna
s aurou, ak ju nemá, ide o migrénu bez
aury. Pri aure ide o neurologické príznaky,
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primárna bolesť hlavy
na vylúčenie inej diagnózy, respektíve
prítomnosti štrukturálnej lézie. Pre
diagnostiku migrény sú rozhodujúce
normálne nálezy na CT mozgu alebo
MRI, na EEG je možný výskyt niektorých
patológií ako potvrdenie poruchy funkcie
cerebrálnych okruhov.

Ako zvládať migrénu

Úlohou liečby migrény je úľava v čase
ataku migrény alebo prevencia
migrenóznych bolestí hlavy v zmysle
zníženia frekvencie a intenzity bolesti.
ktoré sa objavujú pred bolesťou hlavy
a trvajú menej ako 60 minút. Sú to
najčastejšie očné príznaky ako videnie
svietiacich mihotavých čiar, bodov,
prípadne výpadky videnia, zmeny tvaru
videných predmetov a ich veľkosti.
Objavujú sa aj poruchy reči, tŕpnutie
končatín alebo závraty.
Bolesť hlavy prevažne jednostranná
a pulzujúca býva u 90 % pacientov
sprevádzaná pocitom na vracanie
a u jednej tretiny je prítomné aj vracanie.
Mnohí pacienti sú precitlivení na
svetlo, hluk, vyhľadávajú tmavé a tiché
miestnosti. Z ostatných príznakov sa
objavuje rozmazané videnie, hnačka,
nechutenstvo, kŕče v bruchu, zvýšené
močenie, bledosť tváre, stuhnutosť
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a precitlivenosť svalov na krku, potenie.
Bežná je porucha sústredenia, menej často
sa objavuje aj porucha pamäti. Bežná je
depresia, únavnosť, úzkosť, nervozita,
podráždenosť.
Počas zmierňovania bolestí sa pacient
často cíti unavený, podráždený
s poruchami sústredenia, precitlivenosťou
kože hlavy a zmenami nálady.
U niektorých sa objavuje eufória, pocity
osvieženia, kým u iných môže pretrvávať
depresia a únavnosť.

Nie každá bolesť hlavy je migréna
Z ostatných primárnych bolestí hlavy
treba uviesť tenznú bolesť hlavy, ktorá
predstavuje najčastejší typ primárnych
bolestí hlavy a v živote ju zažije

pravdepodobne každý. Častejšie sa
objavuje u mužov, ide o bolesti hlavy
vyskytujúce sa len občasne, buď pár
dní v mesiaci (epizodická), alebo viac
ako polovicu dní v mesiaci (chronický
typ tenznej bolesti hlavy). Bolesť hlavy
nie je taká intenzívna ako u migrény,
neobmedzuje bežné denné aktivity, nenúti
človeka prerušiť činnosti, ale trápi ho
dlhším trvaním, častejším výskytom
a svojím opakovaním. Súvisí s výskytom
stresu, depresie, úzkosti, s následnou
zmenou prekrvenia a napätia svalov
v oblasti hlavy, záhlavia a zvýšeným
napätím svalov v oblasti krčnej chrbtice
s ich úponmi na lebke. Ide o obojstrannú
tlakovú bolesť hlavy, prevažne tupú
s maximom na temene bez pulzujúceho
charakteru. Často sa objavuje popoludní
alebo večer. Telesná aktivita bolesti hlavy
často zmierňuje.
U pacienta s výskytom bolestí hlavy
sa neurológ na základe anamnézy,
sprievodných príznakov a objektívneho
nálezu rozhoduje o výbere ďalších
doplnkových vyšetrení vrátane
elektrofyziologických metód ako je EEG
a zobrazovacích vyšetrení CT alebo MRI

Úlohou liečby migrény je úľava
v čase ataku migrény alebo prevencia
migrenóznych bolestí hlavy v zmysle
zníženia frekvencie a intenzity bolesti.
Pre pacienta je prvoradá identifikácia
a vyhýbanie sa provokačným faktorom.
Medzi ďalšie nefarmakologické metódy
patrí úprava životosprávy s vyváženou
primeranou fyzickou a psychickou
záťažou.
Pri medikamentóznej liečbe migrény sa
uplatňujú dva prístupy: buď ide
o liečbu migrenózneho ataku, alebo
liečbu preventívnu – profylaktickú.
Liečba akútneho záchvatu spočíva
v používaní špecifickej alebo
nešpecifickej liečby. Nešpecifická liečba
spočíva v používaní liekov nazývaných
nesteroidné antiflogistiká – typu
ibuprofén, naproxén, diklofenakové
preparáty, indometacín, ketoprofén.
Pomáhajú pri záchvatoch menšej alebo
strednej intenzity. Okrem toho sa zvykne
používať paracetamol alebo kyselina
acetylsalicylová. Ďalšou významnou
skupinou sú lieky znižujúce pocity na
vracanie, tzv. antiemetiká.
Analgetiká typu tramadol, respektíve
opiátové analgetiká, sa majú podať len
celkom výnimočne pri veľmi silných
bolestiach hlavy.
Na trhu sa stále nachádza celá séria
kompozitných analgetík, ktoré sú
prevažne voľnopredajné. Ich základom
je kyselina acetylsalicylová alebo
paracetamol v kombinácii s inými
zložkami ako je kofeín, pitofenón,
fenpiverín, kodeín alebo aminofenazón.
Kompozitné analgetiká by sa v súčasnej
dobe mali používať pri migréne a iných
opakujúcich sa bolestiach hlavy len veľmi
výnimočne pre možnosť vzniku závislosti
a zhoršenia bolesti hlavy s chronickým
nadužívaním analgetík. Nadužívanie
uvedených látok vedie nielen k závislosti
od kombinovaných preparátov, ale aj
k transformácii samotnej migrény
v dennú alebo takmer dennú bolesť hlavy.
Nemalým podielom k tomu prispievajú
samotné farmaceutické firmy a lekárnici
ponúkajúci uvedené typy kombinovaných
analgetík či už formou reklamy, alebo

pri samotnom poradenstve v lekárni.
Uvedené lieky sú voľnopredajné a pacient
má za daných okolností pocit, že ide
o menej nebezpečný liek. Významnú rolu
zohráva aj nízka miera uvedomenia
a edukácie u samotných lekárnikov.
Kvalitatívnym krokom v liečbe
migrény bolo zavedenie antimigreník
typu triptanov, ktoré sa používajú na
zvládnutie stredne ťažkých a ťažkých
záchvatov migrény. Zlatým štandardom
zostáva sumatriptan, ktorý ako prvý
uviedli v liečbe migrenózneho záchvatu
v r. 1991. Sumatriptan má len krátky
polčas rozpadu, takže niektoré dlhšie
bolesti hlavy sa po prechodnom účinku
znova vracajú. Medzi hlavné vedľajšie
účinky patrí spavosť, únava, malátnosť,
pocit na vracanie, závraty, pocity na
odpadnutie, tŕpnutie najmä na hlave,
v tvári, na záhlaví a v končatinách,
prípadne tlaky alebo bolesti na hrudníku.
Vzhľadom na uvedené tzv. hrudné
príznaky sa neodporúča jeho podanie
u pacientov po infarkte myokardu alebo
s ischemickým ochorením srdcových
ciev. Okrem sumatriptanu existujú
ďalšie triptanové preparáty s rôznymi
biologickými vlastnosťami a podobnými
vedľajšími účinkami, ako sú napríklad
rizatriptan, eletriptan, frovatriptan.

podáva pravidelne počas určitej doby bez
ohľadu na to, či hlava bolí alebo nebolí.
Profylaktický liek sa považuje za účinný,
ak klesne frekvencia záchvatov o 50 %
a viac. Doba podávania preventívneho
lieku je obvykle niekoľko mesiacov –
minimálne 3 – 6. Ak sa zníži frekvencia
a intenzita záchvatov, je možné dávky
znižovať až do vysadenia, prípadne
podávať následne občasne v striedavých
kúrach. Medzi lieky podávané pri
preventívnej liečbe migrény patria
betablokátory, blokátory vápnikových
iónov, antiepileptiká, antagonisty
sérotonínu, antidepresíva, nesteroidné
antiflogistiká, prípadne magnézium,
riboflavín v kombinácii alebo samostatne
podľa individuálneho liečebného plánu.
Vzhľadom na to, že u viacerých pacientov
liečiacich sa hlavne individuálne bez
dohľadu špecialistu alebo u obvodného
lekára sa po určitom čase začne objavovať
pomerne frekventovaná bolesť hlavy
s výskytom bolesti viac ako 15 záchvatov
mesačne, sa viacero štúdií začalo venovať
tomuto fenoménu, ktorý sa stále častejšie
vyskytuje v rozvinutých krajinách. Ide
o bolesť hlavy, ktorá v úvode spĺňala
kritériá výskytu epizodickej migrény,
ale neskôr vzhľadom na ďalšie činitele,
ako je hlavne príjem kombinovaných

U pacientov s ťažkou formou migrény,
ktorým doterajšia dostupná profylaktická
liečba nepomáhala alebo ju netolerovali,
sa začínajú používať tzv. monoklonálne
protilátky, ktoré predstavujú novú,
modernú možnosť liečby migrény.
Vedľajšie účinky sú podobné ako
u sumatriptanu.
Profylaktická – teda preventívna liečba
migrény je indikovaná u pacientov,
ktorí trpia zhruba troma a viacerými
záchvatmi bolestí hlavy za mesiac
alebo sú ataky síce menej početné, ale
významne dlhé, nereagujúce na liečbu,
alebo je akútna liečba kontraindikovaná
pre sprievodné ochorenia. Pri zavádzaní
profylaktickej liečby je nutné zvážiť aj
individuálny prístup a do určitej miery
rešpektovať aj stanovisko pacienta
vzhľadom na to, že sa preventívny liek

analgetík, sa rozvinula do chronickej
alebo transformovanej migrény
s výskytom bolestí hlavy viac ako 15 dní
v mesiaci so vzrastajúcou frekvenciou,
ale klesajúcou intenzitou bolestí hlavy
počas posledných troch mesiacov.
U pacientov s ťažkou formou migrény,
ktorým doterajšia dostupná profylaktická
liečba nepomáhala alebo ju netolerovali,
sa začínajú používať tzv. monoklonálne
protilátky, ktoré predstavujú novú,
modernú možnosť liečby migrény.
SK1910750087
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autoimunitné ochorenia

Text: MUDr. Iveta Lisá, PhD.

Interferón –
prirodzená
súčasť
imunitného
systému
v liečbe
sclerosis
multiplex

Dlhodobá liečba
interferónom
beta neoslabuje
imunitný systém,
a preto nie je
sprevádzaná
rizikom vzniku
život ohrozujúcich
infekcií.

Interferóny sú látky, ktoré produkuje ľudský
organizmus prirodzene. Sú súčasťou imunitného
systému a tvoria sa v dôsledku chorobných
podnetov, ako je vírusová či bakteriálna infekcia,
zápalové rekcie, UV žiarenie a podobne.

Rozdelenie interferónov

Použitie v liečbe sclerosis mulitplex

Interferóny delíme na tri základné
skupiny – interferóny triedy I, II
a III. Interferóny triedy I a III sú si
navzájom veľmi podobné v základných
charakteristikách, produkujú ich všetky
bunky tela a sú zodpovedné za obranu
proti vírusom. Naproti tomu trieda
II, zastúpená interferónom gama, má
významnú úlohu nielen v obrane
proti vírusovým patogénom, ale
i v mechanizmoch ochrany proti
niektorým baktériám. Interferóny sa
podieľajú aj na kontrole bunkového
množenia, čo umožňuje ich uplatnenie
i v protinádorovej imunite.

Rozširujúce sa poznatky
o imunobiologických charakteristikách
interferónov viedli k ich využívaniu
v klinickej praxi v liečbe chronických
vírusových ochorení. Okrem zosilnenia
protivírusovej imunity má interferón
beta schopnosť regulovať zápal
a tlmiť jeho poškodzujúce účinky, čo sa
využíva pri jeho terapeutickom použití
pri sclerosis multiplex. Na liečbu tohto
ochorenia bol schválený v roku 1991 ako
prvý liek s imunomodulačným účinkom.
To znamená, že zvyšuje uvoľňovanie
a koncentráciu protizápalových
zložiek imunity a znižuje produkciu
látok, ktoré spôsobujú prejavy zápalu.
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Redukuje aj prechod zápalových buniek
hematoencefalickou bariérou, čo je
prirodzená bariéra medzi krvou
a mozgom. Zvyšuje produkciu nervových
rastových faktorov, čo potenciálne vedie
ku zvýšeniu prežívania neurónov a ich
obnove.

Účinky liečby
U pacientov so sclerosis multiplex
sa tieto účinky prejavujú znížením
frekvencie klinických atakov ochorenia,
znížením známok aktivity ochorenia
v MRI nálezoch, v redukcii zmenšenia
objemu mozgu a progresie invalidity.
Tento terapeutický efekt interferónu
beta u pacientov s relaps-remitujúcou

sclerosis multiplex (RRMS) potvrdili
viaceré klinické štúdie.
V porovnaní s novšie zavedenými
liekmi do terapie sclerosis multiplex
má interferón beta aj podstatne
priaznivejší bezpečnostný profil, čo
umožňuje jednoduchšie sledovanie
účinku a bezpečnosti liečby, ako i zvyšuje
zotrvanie pacientov na liečbe.

pacientov (častejšie u žien a osôb
s nižšou telesnou hmotnosťou) spravidla
3 – 6 hodín po podaní injekcie a ustúpia
do 24 hodín. Tieto reakcie však spravidla
odznejú do troch mesiacov od začatia
liečby, ich výskyt je možné zmierniť
nižšou dávkou v úvode a postupným
zvyšovaním dávky alebo podávaním
protizápalových liekov hodinu pred

Okrem zosilnenia protivírusovej imunity
má interferón beta schopnosť regulovať
zápal a tlmiť jeho poškodzujúce účinky, čo
sa využíva pri jeho terapeutickom použití
u sclerosis multiplex.
Vedľajšie účinky a bezpečnosť liečby
Z najčastejších vedľajších účinkov sa
vyskytujú nezávažné kožné reakcie
a takzvané „flu-liky“, čo sú prejavy
podobné chrípke. Tie sa vyskytujú na
začiatku liečby až u 75 % liečených

aplikáciou injekcie. Môže sa vyskytnúť
aj bezpríznakové zvýšenie pečeňových
testov a zmeny v krvnom obraze, preto
sa odporúča pravidelné kontrolovanie
týchto laboratórnych ukazovateľov aspoň
v intervale troch mesiacov.

V štúdii hodnotiacej dlhotrvajúcu
bezpečnosť a znášanlivosť liečby
interferónom beta 1a podávaným
podkožne u pacientov s RRSM nebol
potvrdený zvýšený výskyt depresie
alebo samovražedných pokusov.
Nezanedbateľný nie je ani fakt, že
dlhodobá liečba interferónom beta
neoslabuje imunitný systém, a preto
nie je sprevádzaná rizikom vzniku život
ohrozujúcich infekcií.

Interferón aj v tehotenstve
Vzhľadom na to, že sclerosis multiplex
postihuje prevažne ženy v plodnom
veku, ďalším významným faktorom
z hľadiska bezpečnosti imunomodulačnej
liečby je aj jej vplyv na plánovanie
rodičovstva, priebeh gravidity a na plod.
V odporúčaniach sa uvádza plánovanie
tehotenstva v období stabilizácie
ochorenia. Interferón beta sa odporúča
užívať i počas tehotenstva a dojčenia, ak
je to klinicky indikované a je podozrenie
na možnosť reaktivácie ochorenia po
vysadení liečby.
Interferón beta má vďaka dlhoročným
skúsenostiam s jeho použitím v liečbe
relaps-remitujúcej sclerosis multiplex
pri zohľadnení klinického stavu pacienta,
aktivity ochorenia ako i pridružených
ochorení stále miesto v liečbe tohto
ochorenia.
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Mať dieťa je tá
najlepšia psychická
terapia

POMÁHAME
PACIENTKÁM SO SCLEROSIS MULTIPLEX
dmwÊ¬Ú_ª_£bÑ

Rozhovor s pacientkou Jankou
o tehotenstve a role matky

Ako ovplyvnilo ochorenie sclerosis
multiplex vaše rozhodnutie založiť si rodinu?
V čase, keď mi diagnostikovali SM, som
o dieťati ani len neuvažovala. Preto ani
informácii, že prípadné tehotenstvo budem
musieť konzultovať s neurológom, som
nepripisovala veľkú dôležitosť. V tej chvíli
bolo pre mňa najdôležitejšie spracovať
svoju novú životnú situáciu a to, aby som
mohla pokračovať vo svojom živote ako
predtým. To sa mi aj vďaka priaznivému
stavu po prvom ataku podarilo. Po čase
som sa vydala a pár rokov po svadbe sme
s manželom začali hovoriť o dieťati.
Manžel od začiatku o mojej diagnóze vedel
a bol pripravený aj na možnosť, že vlastné
deti mať nebudeme.

Plánovali ste tehotenstvo? Ak áno, kedy?
Po istom čase sme sa tejto téme začali
intenzívne venovať. Bola som v tom čase
asi tri roky na imunomodulačnej liečbe
a atak sa za celý čas neopakoval. Preto
sme na dieťati začali pracovať a po cca
dvoch rokoch sa nám to podarilo.

Mali ste v rámci plánovania tehotenstva
stretnutia s vaším neurológom alebo
sestrou v SM centre a rozoberali ste tému
materstva?
Absolvovala som stretnutie s mojou
neurologičkou, na ktorom sme prebrali
možné riziká tehotenstva, pôrodu
a laktácie. Ničomu konkrétnemu sme sa
nevenovali dlhšie, dostala som základné
informácie a pani doktorka ma celkovo
veľmi povzbudila.

12

Potvrdenie tehotenstva bola tá
najkrajšia správa, akú som kedy dostala.
Čo všetko by mala žena so SM vedieť
skôr ako otehotnie?
Konkrétne ja som mala informáciu,
že samotné tehotenstvo ochorenie
nezhoršuje, a zároveň, že riziko ataku sa
zvyšuje niekoľko mesiacov po pôrode
a s dojčením. Súčasne som sa dozvedela,

že epidurálna anestézia je pri pôrode
prípustná. Posledná vec, ktorá ma
zaujímala, bolo riziko prenosu choroby na
dieťa. Dozvedela som sa, že je relatívne
malé, pričom v prípade dcéry je o niečo
vyššie ako v prípade syna. S týmito
informáciami som si úplne vystačila.

STABILIZOVANÁ SM

SM - Sclerosis multiplex
SK/MULN/1119/0014
Dátum schválenia: november 2019

MATERSTVO

autoimunitné ochorenia
Pripúšťam však, že to bolo aj vďaka tomu,
že som počas tehotenstva, pôrodu ani po
ňom nemala žiadne komplikácie.

Aké obavy sprevádzali vaše tehotenstvo
vzhľadom na ochorenie SM?
Osobne som žiadne konkrétne riziká
neriešila. Zobrala som na vedomie
informáciu o ich existencii, ale eufória
z prichádzajúceho bábätka bola silnejšia
ako čokoľvek iné. Sama som zo svojho
okolia poznala pacientku so SM, ktorá bez
problémov vynosila a porodila dve zdravé
deti, a zároveň nás veľmi povzbudila moja
neurologička.
Potvrdenie tehotenstva bola tá najkrajšia
správa, akú som kedy dostala. Ani
na minútu som si nepripustila, že by
niečo mohlo nevyjsť alebo dopadnúť
zle. Samozrejme, pragmaticky som si
uvedomovala, že nie som v rovnakej
situácii ako zdravé budúce mamičky, ale
moja prirodzene pozitívna povaha
v kombinácii s neskutočným šťastím,
ktoré sme s manželom prežívali, mi
zabránili pripúšťať si akékoľvek čierne
myšlienky. Odjakživa verím, že je
v živote všetko presne tak, ako má byť,
a v tomto duchu som bola presvedčená,
že ak by moje telo nebolo schopné
donosiť a porodiť dieťa, nebola by som ani
otehotnela. Viem, že je to možno trochu
zidealizovaná a romantická predstava, ale
mne psychicky veľmi pomohla.

Mali ste nejaké obavy z priebehu
tehotenstva? Obavy o zdravie dieťaťa, obavy
zo zhoršenia priebehu ochorenia...
Žiadne obavy som neriešila. Moje
tehotenstvo bolo bezproblémové
a mimoriadne som si užívala fakt, že som
dostala „dovolenku“ z imunomodulačnej
liečby. Tú som vysadila po potvrdení
tehotenstva asi v piatom týždni.
S blížiacim sa pôrodom som riešila
postupne jeho okolnosti. Informovala
som sa u svojej neurologičky na možnosť
epidurálnej anestézie a po ubezpečení,
že pre mňa nepredstavuje nijaké zvláštne
riziko, som bola rozhodnutá skúsiť
porodiť bez nej, ale v prípade potreby sa
jej nebrániť. Ja aj dieťa sme boli celých
deväť mesiacov v poriadku. Rovnako
bezproblémový a prirodzený bol aj pôrod.
Pre epidurál som sa nakoniec rozhodla
nielen kvôli intenzívnym pôrodným
bolestiam, ale aj pre pomaly zrejúce
pôrodné cesty po odtečení plodovej vody.
Práve epidurálna anestézia výrazne
urýchlila dozretie ciest a skrátila trvanie
pôrodu. Mojou jedinou negatívnou
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skúsenosťou bola v tejto súvislosti
anestéziologička, ktorá ma počas pôrodu
začala od epidurálu odhovárať. Priznám
sa, že toto bol jediný moment, ktorý
ma psychicky rozhodil. Samozrejme, že
som sa týmito rizikami zaoberala pred
pôrodom, ale v momente pôrodu som
ich už mala zvážené a svoje rozhodnutie
uzavreté. Preto mi nebolo príjemné
počúvať v pôrodnej sále opačný názor.
Napriek nemu som však na anestézii
trvala a spätne som za to rada. Narodil
sa nám krásny a zdravý syn presne vo
vypočítanom termíne pôrodu.

Keď sa
rozhodnete mať
dieťa, na začiatku
sa racionálne
porozprávajte so
svojím lekárom,
ktorému dôverujete.

Text: Peter Šišovský
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Rovnako som však presvedčená, že
mamička, ktorá je fyzicky aj psychicky
v pohode, je pre dieťa rovnako dôležitá
ako materské mlieko. K liečbe som sa
vrátila štyri mesiace po pôrode. Najväčšie
obavy som mala z výsledkov prvého
kontrolného MR vyšetrenia a prípadnej
progresie ochorenia. Tá sa však, našťastie,
nedostavila. Návrat k liečbe po ročnej
pauze sprevádzali rovnaké vedľajšie
účinky ako na úplnom začiatku liečby,
ktoré pacienti dobre poznajú. Zvládla
som ich veľmi dobre predovšetkým vďaka
bezproblémovému bábätku, ktoré
v podstate od narodenia spávalo pokojne
celú noc bez jediného zobudenia a ja som
sa vďaka tomu dobre vyspala, a zároveň
vďaka úžasnému manželovi, s ktorým
sme si absolútne rovným dielom rozdelili
starostlivosť o syna. Môžem povedať, že
som nikdy počas tehotenstva, pôrodu či
po ňom ani na sekundu neľutovala, že som
do toho išla. Je to tá najkrajšia vec, ktorá
ma v živote stretla. Ak sa niečo zmenilo
v mojom prístupe k chorobe, je to snáď len
väčšia obava z výsledkov každoročných
kontrolných vyšetrení, keď vždy myslím
na zodpovednosť, ktorú mám za svoje
dieťa a jeho budúcnosť.

Aké rady by ste dali ženám so SM, ktoré
sa rozhodli mať dieťa?
Je niečo také, čo by ste si želali vedieť
skôr, ako ste otehotneli, v súvislosti
s tehotenstvom alebo starostlivosťou o dieťa?
Mala som všetky potrebné informácie.
Jediné, čo ma zaskočilo, bola už
spomínaná polemika o podaní epidurálu
v pôrodnej sále, ktorá by naozaj mala
byť vyriešená vopred, aby sa k nej už
rodička nemusela vracať a navodzovať si
pochybnosti.

Ako zvládate rolu matky a pacientky
zároveň?
Nášho syna si od začiatku užívam naplno,
rovnako ako ktorákoľvek zdravá mamička.
Počas rizikových približne šiestich
mesiacov po pôrode mi, samozrejme,
možnosť ataku občas napadla, hneď
som však túto myšlienku potlačila. Po
pôrode som bola odhodlaná dojčiť tri
mesiace, ako sa to odporúča mamičkám
so SM. Žiaľ – alebo našťastie, moje telo
mi to neumožnilo. Nevytvorilo dostatok
mlieka ani na dojčenie počas troch dní,
nieto ešte troch mesiacov. Aj toto som si
však so svojou príslovečnou pozitívnou
povahou vysvetlila tak, že ma tým
vlastne chránilo. Nijako nespochybňujem
význam dojčenia pre zdravie bábätka.

Napriek všetkému pacientkam
s diagnózou SM – ak im to choroba
vyslovene fyzicky neznemožňuje –
určite odporúčam nájsť v sebe odvahu
mať dieťa. Je to tá najlepšia psychická
terapia, akú si dokážete predstaviť.
Zároveň sa však od prvého momentu treba
nastaviť pozitívne, nepodliehať čiernym
myšlienkam a splínom. Verte, že dieťa to
všetko cíti, všetky svoje emócie prenášate
na neho už v brušku. Som dodnes
presvedčená, že náš syn je taký pokojný,
pozitívny a bezproblémový aj vďaka
môjmu pozitívnemu prístupu už počas
tehotenstva. Keď sa rozhodnete mať dieťa,
na začiatku sa racionálne porozprávajte
so svojím lekárom, ktorému dôverujete.
Potom už nič nečítajte na internete,
nedajte svoje rozhodnutie spochybniť
inými. Uzavrite v sebe kapitolu „riziká“
a začnite sa tešiť. Uvedomte si, že každé
tehotenstvo a každý pôrod – aj
v prípade úplne zdravej mamičky, so
sebou prinášajú isté riziká. V našom
prípade sú možno o niečo väčšie, ale
tá radosť z vlastného bábätka je úplne
rovnaká. A pozitívne emócie, ktoré vám do
života prinesie, sú dokonalým liekom na
všetko, vrátane SM.

nervovo-svalové ochorenia

Duchennova svalová
dystro ia – Liečiť sa
a nestrácať nádej
Určite už mnohí z vás videli ﬁlm alebo čítali správy o ľuďoch, ktorí
strácali svalstvo, a preto sa nemohli samostatne hýbať, dokonca boli
odkázaní na dýchací prístroj. Málokedy si zapamätáme, o akú chorobu
išlo. Hlavne si želáme, aby nič podobné nepostihlo nás.

Pravda je taká, že vyššie popísaný stav je
až záverečnou fázou viacerých nervovo-svalových ochorení. Jedno z nich sa volá
Duchennova svalová dystrofia.

Čo je Duchennova svalová dystrofia?
Duchennova svalová dystrofia je
zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré
takmer výlučne postihuje mužské
pohlavie. Vyskytuje sa približne u jedného
z 3300 narodených chlapcov. Jeho
príčinou je mutácia (porucha) génu pre
bielkovinu, nazývaného dystrofín. Tento
gén je známy len od roku 1987.
Dystrofín je súčasťou všetkých svalových
buniek v tele. Chráni bunky pred
poškodením pri svalovej práci, teda pri
svalových kontrakciách. Keď správne
vytvorený dystrofín chýba, ľudská bunka
tohto „ochrancu“ nemá a dochádza k jej
poškodeniu. Nahromadené poškodenia
neskôr vedú k zániku svalovej bunky.
Dystrofín sa nenachádza len vo svaloch,
ale aj v mozgu. Preto približne tretina ľudí
s Duchennovou dystrofiou môže mať
problémy s učením, so správaním,
s pozornosťou či so zmenami nálad.

Včasná
diagnostika je
mimoriadne cenná,
lebo dokáže človeku
zvýšiť kvalitu života
či predĺžiť ho.

Ako sa Duchennova svalová dystrofia
prejavuje?
Na začiatku života sa prejavuje len
minimálne. Neskôr tiež postupuje
pomaly, preto si ju nemusíme všimnúť
alebo si ju zameníme s niečím iným. Preto
je včasná diagnostika mimoriadne cenná,
lebo dokáže človeku zvýšiť kvalitu života
či predĺžiť ho.
Základné príznaky vychádzajú
z poškodenia a postupného zániku
svalových buniek. U detí sa spomaľuje
ich motorický vývoj, čo znamená, že
môžu mať problémy so zdvíhaním
hlavy, zdvíhaním sa zo zeme (takzvaný
Gowersov manéver), s chôdzou (aj do
schodov), behaním či skákaním.
K typickým symptómom patria aj:
— chôdza po špičkách,
— časté pády,
— vystúpený hrudník,

silné lýtkové svaly,
problémy
s vyslovovaním.

—

—

Rozdiely v pohybových
schopnostiach postihnutého dieťaťa
oproti jeho rovesníkom sa časom
prehlbujú. Vystupňuje sa to vo veku 12
a viac rokov, keď väčšina pacientov už
potrebuje invalidný vozík. Tento prechod
je postupný – najprv ho používajú iba na
dlhšie vzdialenosti, neskôr permanentne.
Oslabujú sa aj svaly na rukách, dýchacie
svaly a srdce, rozsah obmedzení narastá.

15

nervovo-svalové ochorenia
vo svaloch. Zlepšujú ich činnosť, čím sa
odkladá používanie invalidného vozíka.
Ich nevýhodou je to, že môžu negatívne
ovplyvniť mnohé iné systémy v tele.
Mnohým vedľajším účinkom sa dá predísť
alebo ich dopad minimalizujeme. Musíme
si však uvedomiť, že kortikosteroidy
sú nevyhnutnou súčasťou liečby.
Duchennovu svalovú dystrofiu zatiaľ
nedokážeme vyliečiť, no s pomocou
kortikosteroidov ju výrazne spomalíme.
Navyše sú na trhu dostupné viaceré
kortikosteroidy v rôznych dávkovaniach,
a tak spolu s lekárom nájdete najlepšiu
alternatívu.

Liečba nie je len o liekoch

Hlavným lekárom bude neurológ, no
na liečbe sa budú podieľať mnohí iní
odborníci – napríklad ortopéd,
fyzioterapeut, kardiológ, pneumológ,
endokrinológ či pediater.
Približne v puberte sa začínajú stupňovať
ťažkosti s dýchaním a so srdcom. To sú
najčastejšie príčiny kratšieho života ľudí
s Duchennovou dystrofiou.
V poslednom období sa síce prežívanie
predĺžilo, no stále dosahuje iba niečo
nad 30 rokov. Boli však zaznamenané aj
prípady, keď sa ľudia dožili 40 až 50 rokov.
V každom prípade – ak u svojho dieťaťa
pozorujete vyššie uvedené príznaky,
napríklad nechodí do 15. mesiaca života,
upozornite na to vášho lekára!

Z poškodených svalových buniek totiž
tento enzým uniká a pacient má zvýšené
jeho hodnoty desať až stonásobne.
Súčasťou diagnostiky je aj genetické
vyšetrenie, pri ktorom sa špecifikuje
presná porucha génu pre dystrofín.
Niekedy treba vykonať aj svalovú
biopsiu, ktorá zahŕňa odobratie malej
vzorky svalového tkaniva. Zisťuje sa ňou,
koľko funkčného dystrofínu je vo vašich
svalových bunkách.

Kedy vyhľadať lekára a ako prebieha
diagnostika?

Hlavným lekárom bude neurológ,
no na liečbe sa budú podieľať mnohí
iní odborníci – napríklad ortopéd,
fyzioterapeut, kardiológ, pneumológ,
endokrinológ či pediater. Začať by sa malo
hneď, keď je známa diagnostika, pretože
skorá liečba spomaľuje priebeh ochorenia.
Základným kameňom terapie sú
kortikosteroidy, ktoré ako jediné
dostatočne presvedčili, že predlžujú
samostatnú chôdzu u všetkých pacientov.
Kortikosteroidy sú protizápalové hormóny
tlmiace deštrukčný proces, ktorý prebieha

Prvé roky života ostane Duchennova
svalová dystrofia zvyčajne nepovšimnutá.
Výnimkou je jeho náhodné objavenie pri
iných vyšetreniach alebo prípady, keď už
v rodine bol niekto s týmto ochorením.
Samotná diagnostika pozostáva zo
sledovania popísaných príznakov
a z laboratórnych vyšetrení. Odoberú
vám vzorku krvi a otestujú vás, či nemáte
zvýšený enzým kreatínkinázu.
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Ako prebieha liečba?

Ako sme spomenuli, neoddeliteľnou
súčasťou terapie sú mnohí ďalší
špecialisti. Keďže časom sa znižuje
pohyblivosť svalov, vaše kĺby sa môžu
akoby zaseknúť v jednej polohe.
Fyzioterapeut vás naučí sériu cvičení, ako
tejto situácii predísť alebo spomaliť jej
priebeh.
Základom rehabilitácie sú naťahovacie
cvičenia, ktorými si uchovávate rozsah
pohybu a čo najlepšiu funkciu svalov. Je
dôležité, aby sa stali súčasťou vašej dennej
rutiny. Naopak, silové cvičenia a činnosti,
ktoré prinášajú nadmernú záťaž, napríklad
skoky, nie sú vhodné.
Úplne ideálnym športom je plávanie, no
nikdy nesmiete ísť na doraz, nepresiľujte
sa. Namáhavé cvičenie totiž môže viesť
k väčšiemu rozpadu svalových buniek
a zlyhaniu obličiek. Tento stav rozpoznáte
tak, že budete mať dočervena až dohneda
zafarbený moč. V takom prípade okamžite
vyhľadajte lekára.

Pomôcky a úprava domácnosti
Keďže vaše svaly a kosti sú slabšie, musíte
sa vyvarovať pádov, ktoré môžu viesť
k zlomeninám. Riešením sú nešmykľavé
povrchy, držadlá do vane a sprchy či
protišmyková obuv. Kľúčové je, aby ste
sa nehanbili používať invalidný vozík, ak
ho potrebujete. Zvyšujete si tým šance na
dlhšie zachovanie pohyblivosti. Riešením
môžu byť aj barly, neskôr elektrický vozík.
S výberom rôznych pomôcok vám pomôže
ortopéd.

Stravovanie a problémy s prehĺtaním
Ak už máte väčšie ťažkosti s prehĺtaním,
do úvahy prichádza zavedenie
gastrostómie – hadičky do tráviacej
sústavy, ktorá slúži na podávanie potravy.
Ak je to možné, časť potravy stále
prijímajte ústami.

Častým problémom býva aj spomalený
pohyb potravy v tráviacej sústave
a z toho plynúca zápcha. Riešením je
strava bohatá na vlákninu, dostatok
tekutín, pri pretrvávajúcich ťažkostiach
preháňadlá (laxatíva).

Oslabené dýchanie a srdce
Indikátorom zhoršujúcej sa dychovej
funkcie môže byť napríklad dýchavica,
problémy so spánkom či ranné bolesti
hlavy. V takom prípade vyhľadajte
takzvané spánkové laboratórium, kde
preskúmajú, ako kvalitne dýchate počas
spánku.
Na podporu dýchania sa používa
asistovaná ventilácia. Na začiatku ju
môžete využívať iba počas noci alebo keď
je to potrebné, neskôr počas celého dňa.
Dostupné sú aj zariadenia na podporu
vykašliavania, lebo hromadiaci sa hlien
zvyšuje riziko infekcie dýchacích ciest.
Keď všetky opatrenia zlyhajú a pacient
nemá dostatok kyslíka v tkanivách,
riešením je dýchacia maska alebo
dýchacia trubica. Môžete si vybrať, či
si necháte natrvalo zaviesť dýchaciu
trubicu, alebo budete používať dýchaciu
masku.
Pri problémoch so srdcom sa používajú
lieky, ktoré uľahčujú jeho prácu.
Samozrejme, v neskorších štádiách môže
byť nevyhnutná operácia.

Duševná stránka a psychická podpora
Duchennova svalová dystrofia nie je
len o slabých svaloch, ale aj o tom, ako
choroba vplýva na vašu psychiku a život
najbližších osôb. Pacienti a ich rodiny
často pociťujú sociálnu a spoločenskú
izoláciu, finančnú záťaž, chýbajú im
odborníci a relevantné informácie.
Niektorí ľudia s Duchennovou dystrofiou
trpia úzkosťami či depresiou. Žiadne
zmeny nálad by ste nemali podceňovať,
ale čím skôr informovať svojho lekára.
Hoci je Duchennova svalová dystrofia
dnes nevyliečiteľná a skracuje dĺžku
života, v žiadnom prípade to neznamená,
že by ste nemali žiť.
Ak si v rodine nastavíte každodenné
fungovanie, v rámci možností môžete
viesť relatívne plnohodnotný život. Je
dobré, ak so školou preberiete, v akej
miere je schopná prispôsobiť študijné
prostredie.
Tabu by nemali byť pre vás ani otázky
sexuálneho života či zakladania rodiny,
veď prežívanie ľudí s touto chorobou sa
postupne zvyšuje.

Čo použitie doplnkov výživy?
Laikovi by mohlo napadnúť, že
poškodenie svalstva zmierni rôznymi
antioxidantmi, aminokyselinami či inými
doplnkami stravy – napríklad koenzýmu
Q10, arginínu, kreatínu. Žiaľ, zatiaľ nie
je známy vplyv týchto látok na svalovú
dystrofiu a ak vám niekto bude tvrdiť
opak, obráťte sa na svoj lekársky tím.

Aké je riziko, že ochorenie zdedí moje
dieťa?
Ak plánujete otehotnieť a vo vašej
rodine alebo rodine partnera sa vyskytla
Duchennova svalová dystrofia, informujte
o tom svojho gynekológa a žiadajte
odporúčanie ku klinickému genetikovi.
Ten vám vysvetlí problematiku
dedičnosti, vyšetrí vás a odporučí, ako
postupovať.

Nebojte sa, nie ste s týmto ochorením
sami
Keď vám niekto predostrie diagnózu
Duchennova svalová dystrofia a vy
zistíte, čo sa pod týmto názvom skrýva,
je samozrejmé, že sa budete cítiť
stratení. V skutočnosti to tak zďaleka
nie je. Na Slovensku pôsobí Organizácia
muskulárnych dystrofikov, ktorá vám
dokáže pomôcť v hľadaní lekára či pri
riešení iných problémov, s ktorými sa
môžete stretnúť.
Jednou z činností organizácie je
napríklad DystroCentrum, ktoré
ponúka bezplatné konzultácie
s fyzioterapeutkou. Organizácia
muskulárnych dystrofikov v SR, ako
znie presný názov, ponúka aj pracovné
príležitosti pre zdravých ľudí, ktorí
sa môžu stať asistentmi pacientov
s muskulárnymi ochoreniami.

Budúcnosť vyzerá pre dystrofikov
sľubne
V oblasti Duchennovej svalovej dystrofie
dnes prebieha výskum na vývoj liekov,
ktoré by dokázali zmierniť, alebo dokonca
vyliečiť túto chorobu. Aktuálne je na
európskom trhu dostupný prvý liek.
Obsahuje liečivo ataluren a je určený pre
ľudí starších ako dva roky s takzvanou
nonsens mutáciou.
Táto mutácia zahŕňa približne 13 % ľudí
s Duchennovou svalovou dystrofiou, ktorí
sú ešte schopní chodiť. Liek nedokáže
chorobu vyliečiť, ale dokáže zmierniť jej
prejavy a predĺžiť schopnosť samostatnej
chôdze.

V USA je dostupný iný liek: eteplirsen
Ak by ste sa chceli zapojiť do štúdií, ktoré
testujú nové perspektívne lieky, môžete
sa o tom poradiť s vaším lekárom alebo
s Organizáciou muskulárnych dystrofikov
v SR. Ochotne vám poskytnú potrebné
informácie.

Verte v dobrý koniec, výskum nespí
Je pravda, že Duchennova svalová
dystrofia nie je ľahká choroba, to však
neznamená, že by ste sa mali vzdať.
Aktuálne prebieha vývoj nových liekov,
ktoré môžu zmeniť nevyliečiteľnú chorobu
na vyliečiteľnú. Preto dodržiavajte liečbu
a nestrácajte nádej. Pretože nádej je
mnohokrát to, čo nás vedie k činom, ktoré
menia tento svet.
Autor je farmaceut.
Zdroje:
www.treat-nmd.eu/downloads/ﬁle/
standardsofcare/dmd/slovak/DMD_
Imperatives_2104_SK.pdf
www.omdvsr.sk
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Text: Peter Šišovský
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Zvýšené
pečeňové testy
a neuromuskulárne
ochorenia
Zvýšené pečeňové testy nemusia
signalizovať len poškodenie
pečene. Za zvýšenými pečeňovými
enzýmami sa môžu skrývať aj
nervovo-svalové problémy.

K najznámejším prejavom nervovo-svalových ochorení patrí svalová slabosť,
problémy s dýchaním či so srdcom. Tieto
príznaky však nie sú špecifické iba pre
zriedkavé nervovo-svalové ochorenia.
Preto sa niekedy stáva, že lekári pri
diagnostike rozmýšľajú skôr o známejších
a rozšírenejších nervovo-svalových
diagnózach. Pochopiteľne, dôsledný
zdravotník sa nechce vybrať chybnou
cestou, a teda ak má stále pochybnosti,
siahne po vyšetreniach, ktoré mu
napovedia viac. A je pravdepodobné, že
pacientovi urobí aj pečeňové testy.
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Čo prezradia výsledky pečeňových
testov?
Keď vám lekár urobí pečeňový test, jeho
výsledkom bude to, či sú u vás hladiny
AST, ALT alebo GGT zvýšené alebo v
norme. Konkrétne referenčné hodnoty sa
môžu líšiť od laboratória k laboratóriu,
no pre vás je dôležité to, či je ich hodnota
zvýšená, alebo nie.
Enzýmy ALT, AST a GGT sa totiž
nachádzajú v pečeňových bunkách, a ak
je vaša pečeň zdravá, nemalo by ich byť
v krvi priveľa. Ak však dôjde k poškodeniu
pečene – či už po úraze alebo chorobe,
pečeňové bunky sa narušia a enzýmy z nich
začnú, ľudovo povedané, vytekať do krvi.
Ak teda lekár uvidí, že sú vaše ALT alebo
AST zvýšené, môže mu to predznačiť jednu
vec: poškodenie alebo ochorenie pečene.
Dôležité však je, aby sme nepozerali len na
AST či ALT, ale aj na iný enzým – GGT.
Ak sú totiž ALT a AST zvýšené, no GGT nie,
je očividné, že tu niečo nesedí. Aj GGT je
predsa pečeňový enzým, a preto by mal byť
zvýšený aj ten. Ak je však GGT v norme,
môže to naznačovať niečo iné – problém
nebude v pečeni.

Výhoda pečeňových testov spočíva v tom,
že sú jednoduché a krátke, pričom hodnoty
enzýmov bývajú zvýšené ešte skôr ako
začnete pociťovať prvé príznaky choroby.
desať až stonásobne. Na druhej strane, aj
mnoho pacientov s Pompeho chorobou
má jeho hodnoty zvýšené, ale nie všetci.
Preto výsledok CK nie je stopercentným
potvrdením diagnózy, ale len významným
ukazovateľom.
Na definitívne potvrdenie diagnózy slúžia
iné testy. Napríklad pri Pompeho chorobe,
ktorú spôsobuje znížená aktivita enzýmu
α-glukozidázy, sa ochorenie dá vyšetriť
z krvi – tzv. metódou suchej kvapky
krvi, alebo sa robí aj genetická analýza,
ktorá odhalí, či máte v géne mutáciu pre
spomínaný enzým.

Pečeňové testy – ako sa robia?
Pečeňové testy patria k jednoduchým
laboratórnym vyšetreniam, ktoré môže
vykonať lekár so špecializáciou, napríklad
hepatológ, ale aj všeobecný lekár.
Zdravotník vám odoberie malé množstvo
krvi tenkou ihlou, najčastejšie z vnútornej
strany lakťa.
Samotný odber trvá veľmi krátko, no
môžete pocítiť ostrú bolesť vo chvíli, keď

Kedy mám ísť na pečeňové testy?
Pečeňové testy sa zvyčajne vykonávajú
vtedy, ak existuje podozrenie na
poškodenie alebo ochorenie pečene.
Môže ísť napríklad o podozrenie na
hepatitídu, ochorenie žlčových ciest alebo
ak nadmerne užívate alkohol. Monitoring
pečene sa robieva aj pri užívaní vybraných
liekov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť
činnosť tohto orgánu.
V medicíne platí všeobecné pravidlo,
že prevencia je vždy jednoduchšia ako
liečba. Výhoda pečeňových testov spočíva
v tom, že sú jednoduché a krátke, pričom
hodnoty enzýmov bývajú zvýšené ešte
skôr ako začnete pociťovať prvé príznaky
choroby.
Závažné nervovo-svalové ochorenia,
ako napríklad Pompeho choroba či
Duchennova svalová dystrofia, dnes ešte
nedokážeme vyliečiť, no ich priebeh
vieme spomaliť. Práve preto je ich skoré
podchytenie veľmi dôležité.
Pečeňové testy sú teda dôležitým
vyšetrením nielen pri ochoreniach

Ak u seba pozorujete niektoré príznaky,
ktoré sa podobajú na nervovo-svalové
ochorenie, navštívte svojho lekára.

Kde ho teda hľadať?

Pri pečeňových testoch zisťuje
množstvo rozličných enzýmov a iných
bielkovín v krvi.

Načo slúži pečeň?
Naša pečeň plní v tele množstvo funkcií.
Odstraňuje odpadové látky, vytvára teplo,
podieľa sa na metabolizme (spracovávaní)
telu vlastných, ale aj cudzích látok. Tento
približne jedenapolkilogramový orgán je
nevyhnutný na:
— správne fungovanie imunity,
— krvnú zrážanlivosť,

no pre tento článok potrebujete poznať iba
nasledujúce tri.
— ALT (takzvaná alaníntransamináza)
a AST (takzvaná
aspartáttransamináza) – tieto
enzýmy sú dôležité pre spracovanie
aminokyselín. Nachádzajú sa v pečeni,
vo svaloch a iných tkanivách.
— GGT (takzvaná
gamaglutamyltransferáza) – na rozdiel
od ALT a AST sa nenachádza vo
svaloch. Tento enzým pomáha pečeni
pri spracovávaní toxínov a liečiv.
Najviac sa ho nachádza v pečeni,
potom aj v obličkách či v pankrease.

—
—

transport látok naprieč telom (krvou),
vylučovanie škodlivých látok (aj žlče).

Čo sú pečeňové testy?
Ide o laboratórne testy, ktorými sa zisťuje
aktivita pečene. Na výkon všetkých
činností, ktoré uvádzame vyššie,

potrebuje pečeň enzýmy – látky, ktoré
zabezpečujú a urýchľujú procesy v našom
tele.
Aj preto sa pri pečeňových testoch zisťuje
množstvo rozličných enzýmov a iných
bielkovín v krvi. Enzýmov, ktoré sa
pečeňovými testmi overujú, je viacero,

Odpovedí je viacero, no jedna z nich je – vo
svaloch. A prečo práve tam? Pripomeňme
si, že kým ALT a AST sa nachádzajú aj vo
svaloch, GGT nie. Preto pri poškodení
svalov nie je žiaden dôvod na zvýšenú GGT,
no na zvýšené ALT a AST áno.
Na potvrdenie tohto podozrenia pomôže
lekárovi špecifický test pre svaly: CK
alebo kreatínkináza. CK je enzým, ktorý
sa nachádza primárne vo svaloch. Tie ho
potrebujú na správne fungovanie. Ak je
hodnota CK zvýšená, ide o veľmi silný
indikátor, že niečo nie je v poriadku.
Napríklad ľudia s Duchennovou svalovou
dystrofiou majú hodnoty CK zvýšené

vám sestra zavedie do cievy ihlu. Na mieste
vpichu niekedy ostane malá modrina, tá
však po krátkom čase zmizne. Keďže ide
o odber z ruky, bude praktické, ak si oblečiete
niečo, na čom sa dajú vyhrnúť rukávy.
Niektoré laboratória vyžadujú, aby ste prišli
nalačno, iné nie. Preto sa pred vyšetrením
opýtajte svojho lekára, či môžete jesť, a čo
alebo ako dlho pred vyšetrením nesmiete
piť. Na odbery krvi sa chodieva zvyčajne
ráno. Vzorka krvi sa posiela do laboratória.
Lekárovi musíte oznámiť, či nemáte z odberu
krvi mdloby, aké máte ochorenia aj aké lieky
užívate. Niektoré ochorenia či lieky totiž
môžu ovplyvniť výsledky krvných testov.

pečene. Myslite na to, že ak aj lekárovi
vyjdú zvýšené hladiny AST a ALT, ešte to
neznamená, že problém musí byť nutne
v pečeni. V tomto prípade dokáže odhaliť
viac vyšetrenie kreatínkinázy, najmä ak sa
problém skrýva vo svaloch.
Odpoveď na vyššie uvedenú otázku by
teda mohla znieť: Ak u seba pozorujete
niektoré príznaky, ktoré sa podobajú na
nervovo-svalové ochorenie, navštívte
svojho lekára.
Autor je farmaceut.
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myasténia

Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Keď svalová slabosť
neprechádza
Svalovú slabosť či bolestivosť
pociťujeme napríklad po
intenzívnejšej námahe –
preženieme to s cvičením alebo

—
—
—
—

jednotvárnou fyzickou prácou.
Takáto únava za deň-dva prejde.
—

Existujú však aj vážnejšie stavy
a choroby, ktoré priamo súvisia
s únavou alebo slabosťou svalov.

—
—
—
—
—

Odborne sa svalovej slabosti hovorí
myasténia. Zrazu alebo postupne cítite,
že vaše svaly sú menej výkonné –
slabnú. Máte problémy s pohybom,
svalstvo vás neposlúcha ako by ste
chceli, nevládzete. Tento stav môže
byť neškodný, pokiaľ ide o krátkodobé
preťaženie svalov. No takisto môže
ísť o príznak vážnej poruchy, ktorá si
už vyžaduje liečbu, aby nedošlo
k trvalej svalovej paralýze.
Svalovú únavu a slabosť nebagatelizujte.
Najmä vtedy, ak nepoznáte jej príčinu.
Nečakajte, že to prejde, radšej sa vyberte
za odborníkom.
Neoplatí sa užívať ani voľnopredajné
prípravky, ak neviete, v čom je problém.
Väčšinou vám nijako nepomôžu, alebo
si dokonca môžete ublížiť. Čím skôr
spoznáte správnu diagnózu, tým skôr
dostanete ozajstnú liečbu.

Najčastejšie príčiny svalovej únavy
a slabosti:
—
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preťaženie – z tréningu alebo fyzickej
práce,

zranenie – prasknutie svalového
vlákna,
nezdravá strava – nedostatok
minerálov a vitamínov,
nehody a poruchy – špeciálne tie, ktoré
obmedzia pohyb, dokonca znehybnia
človeka,
denervácia – dočasné
alebo trvalé vyradenie
určitého nervu z funkcie –
tento stav môže vyvolať atrofiu
svalstva, pretože ho nepoužívame,
psychické poruchy – aj depresie alebo
úzkostné stavy môžu vyvolať slabosť vo
svaloch,
užívanie niektorých liekov,
alkoholizmus,
metabolické poruchy – napríklad
znížená funkcia štítnej žľazy,
problémy s chrbticou,
poruchy krvného obehu.

Deväť vážnych stavov s prejavmi
svalovej únavy alebo slabosti
Ide buď o náhle vzniknuté stavy, alebo
dlhodobé zdravotné problémy, ktoré
zostávajú neodhalené. Možno sa tu
nájdete aj vy.
1. Cievna mozgová príhoda
Život ohrozujúce nervové ochorenie. Ide
o poškodenie mozgu z dôvodu prerušenia
prietoku krvi do niektorej jeho oblasti.
Cievna mozgová príhoda sa prejaví náhlou
slabosťou jednej polovice tela, teda aj
končatín. Zvyčajne poklesne aj kútik úst.
Šanca na zotavenie sa zvyšuje, ak pacient
dostane liečbu čo najskôr. Oslabenie
svalových funkcií je individuálne.
2. Guillain-Barrého syndróm (GBS)
Život ohrozujúce nervové ochorenie.

Svalovú únavu a slabosť
nebagatelizujte. Najmä vtedy, ak
nepoznáte jej príčinu. Nečakajte, že to
prejde, radšej sa vyberte za odborníkom.
Vážnejšie príčiny svalovej únavy alebo
slabosti:
—
—
—

—
—
—
—
—
—

poškodenie miechy,
svalová dystrofia,
neurálne poruchy – sclerosis multiplex,
Parkinsonova choroba, amyotrofická
laterálna skleróza, polyneuropatia,
poškodenie toxínmi,
vírusové infekcie – napr. obrna,
myozitída – extrémne opuchy svalovej
hmoty,
rakovina,
cievna mozgová príhoda,
Pompeho choroba.

Začína sa brnením alebo znecitlivením
v nohách, čo rýchlo postupuje do
horných partií tela. Najnebezpečnejší
je stav, keď sú oslabené svaly hrudníka.
K smrti dochádza po zlyhaní dýchania.
Aj preto sa u pacienta sleduje hladina
kyslíka a dýchacie schopnosti. V ťažkých
štádiách je človek napojený na externý
prístroj, ktorý dýcha za neho. Našťastie
existujú lieky, ktoré spomaľujú rozvoj
ochorenia, zmierňujú jeho príznaky.
Napriek liečbe však môžete vnímať
miernu slabosť a nezvyčajné pocity
v nohách, a to aj niekoľko mesiacov či
rokov. Náhle znecitlivenie, brnenie alebo

slabosť v nohách sú signály, aby ste
okamžite vyhľadali lekársku pomoc.
Aký je rozdiel medzi GBS a mozgovou
príhodou? GBS ovplyvňuje obe strany tela,
cievna mozgová príhoda zvyčajne iba jednu.
3. Sclerosis multiplex (SM)
Toto neurologické ochorenie
charakterizujú epizódy slabosti, ale
aj strata zraku, poruchy vnímania či
iné neurologické problémy. Sclerosis
multiplex obvykle spôsobuje slabosť
jednej alebo oboch nôh.
Pre „esemku“ je typické epizódne
striedanie príznakov. Tieto epizódy trvajú
niekoľko týždňov alebo mesiacov. Po nich
sa príznaky zmiernia, až kým nepríde
ďalšia epizóda.
Diagnostika SM vyžaduje dlhší čas
a vyhodnotenie viacerých diagnostických
testov. Dnes už existuje niekoľko
účinných spôsobov liečby. Na
Slovensku žije s esemkou
asi 8000 ľudí.

4. Amyotrofická
laterálna skleróza (ALS)
Veľmi vážna, smrteľná choroba. Hovorí sa
jej aj Lou Gehrigova choroba – po slávnom
bejzbalovom hráčovi Lou Gehrigovi. Trpel
ňou aj slávny anglický fyzik, kozmológ
a matematik Stephen Hawking, ktorý
minulý rok zomrel.
ALS spôsobuje telesnú slabosť až silnú
únavu svalstva celého tela. Našťastie
nezasahuje do myslenia alebo zraku.
Všetko sa začína miernymi svalovými
šklbnutiami, neskôr sa pridáva brnenie.
V pokročilejšom štádiu sa tieto príznaky
nedajú ignorovať.
ALS je dodnes nevyliečiteľná diagnóza.
Stav sa v priebehu rokov rapídne zhoršuje.
Môže to dôjsť až do štádia, že človek
nedokáže hovoriť, pritom je schopný
triezveho uvažovania a vnímania.
Hovorí sa, že pacienti s ALS sú uväznení
vo vlastných telách. Uvažujú, vnímajú,
mnohokrát majú priam geniálne
myšlienky – len ich nedokážu povedať,
napísať. Vďaka novej technológii však
môžu komunikovať pohybmi očí.
5. Neuropatia
Neuropatia je ochorenie nervov, ktoré
oslabuje a znecitlivuje svaly. Príznaky
sa objavujú postupne, na začiatku to
môže byť hlavne brnenie. Aj keď samotná

neuropatia nie je smrteľná, významne
zasahuje do života – silnými bolesťami,
zhoršenou pohyblivosťou.
Hoci sa neuropatia dá s pomocou lekárov
zvládnuť, poškodenie nervov už nie
je možné úplne zvrátiť. Preto
je dôležité, aby odborníci
diagnostikovali ochorenie
ešte skôr, ako dôjde
k poškodeniu nervov.
Existujú rôzne príčiny
neuropatie –
no niekedy si za
ňu môžeme
sami.

Najčastejšou
chybou
je nadmerná
konzumácia alkoholu,
zanedbaná cukrovka alebo
nezdravá strava.
6. Duchennova svalová dystrofia
Duchennova svalová dystrofia
postihuje takmer výlučne mužské
pohlavie. Príčinou choroby je mutácia
génu pre bielkovinu – dystrofínu. Tento
gén je súčasťou všetkých svalových buniek
v tele, chráni ich pred poškodením.
Keď správne vytvorený dystrofín chýba,
nahromadené poškodenia neskôr vedú k
zániku svalovej bunky. Približne každý
tretí pacient má nielen telesné ťažkosti,
ale aj problémy s učením, so správaním či
so zmenami nálad.
Na začiatku života sa choroba prejavuje
minimálne. Základné príznaky vychádzajú
z poškodenia svalových buniek. U detí sa
spomaľuje motorický vývoj, čo znamená,
že môžu mať problémy so zdvíhaním
hlavy, zdvíhaním sa zo zeme, s chôdzou
(aj do schodov), behaním či skákaním.
Ďalšie symptómy:
— chôdza po špičkách,
— časté padanie,
— vystúpený hrudník,
— silnejšie lýtkové svaly,
— problémy s rečou.
7. Úrazy miechy, nôh, panvy
Miechu chráni chrbtica. Keď je poškodená
úrazom alebo ochorením, môže dôjsť
nielen k oslabeniu, ale dokonca
k ochrnutiu svalov nôh. Existuje aj

zriedkavý typ
cievnej príhody –
infarkt miechy. Aj
ten môže spôsobiť svalovú
slabosť.
Mnohí si myslia, že keď necítia
bolesť, sú v poriadku. Ak sú však
nervy v oblasti poškodené, nemusia
cítiť žiadnu bolesť, ale slabosť nôh
vnímať budú. Aj úrazy nôh alebo
panvy môžu poškodiť svalstvo.
8. Toxíny
Fungovanie svalov ovplyvňujú aj rôzne
škodliviny. Toxíny sa nachádzajú všade
naokolo – vo vzduchu, v potravinách
a nápojoch, v liekoch, v oblečení,
v dezinfekčných prípravkoch či
v kozmetických produktoch.
Ak začnete pociťovať svalovú slabosť
alebo únavu pri užívaní nových liekov,
oznámte tieto príznaky čo najskôr
lekárovi. Svalovú slabosť môže spôsobiť
i chemoterapia či otrava olovom.
9. Rakovina
Spájať akúkoľvek svalovú slabosť hneď
s rakovinou nie je veľmi rozumné. Napriek
tomu pretrvávajúca alebo stupňujúca sa
slabosť svalov môže byť jedným z prvých
príznakov rakoviny mozgu alebo chrbtice.
Aj nádory z iných častí tela môžu
metastázovať do mozgu alebo chrbtice, čo
sa prejaví svalovými problémami, najmä
v nohách. Ak máte akékoľvek podozrenie,
navštívte čo najskôr lekára. Urobí vám
krvný obraz, zhodnotí onkomarkery, pošle
vás na CT či magnetickú rezonanciu.
Zdroje:
https://stiwell.medel.com/en/
neurorehabilitation/muscle-weakness/
symptoms-and-causes-of-muscle-weakness
www.healthline.com/symptom/muscle-weakness
www.uofmhealth.org/health-library/wkfat
www.verywellhealth.com/causes-of-leg-weakness-4122329
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elektromyogra ia

Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

EMG vyšetrenie –
Kedy je potrebné?
Ako sa naň
pripraviť?
Každý z nás pozná EKG vyšetrenie,
ale viete, čo je to EMG? Názov
takmer rovnaký, no ide
o diametrálne odlišné vyšetrenie.
EMG odhaľuje hlavne neurologické
a svalové poruchy.

Zdravý človek ovláda svaly pomocou
nervov. Bez zdravých nervov by sval
nemohol fungovať. Ale platí to aj naopak –
nervy by nič nevykonali bez zdravých
svalov.
Správna funkcia tandemu svaly-nervy
môže byť narušená úrazom, zápalom,
nadmerným tlakom, toxickými látkami, ale
aj vrodenými vývojovými chybami.

Čo je EMG vyšetrenie?
Elektromyografia (EMG) je diagnostická
procedúra, ktorou sa skúma zdravie
svalov, ale aj nervových buniek
súvisiacich s činnosťou svalov. Vďaka
signálom, ktoré EMG prístroj prekladá
do reči grafov a čísel, lekár veľmi presne
a pomerne rýchlo stanoví diagnózu.
EMG vyšetrenie odhalí prítomnosť,
umiestnenie, stupeň i rozsah
poškodenia. Zhodnocuje sa stav
periférnych nervov, teda takmer
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všetkých nervov v tele okrem mozgu
a miechy. Práve takto lekári odhalia
mnoho nervových a svalových porúch
alebo ich kombinácie.

Kedy vám lekár odporučí EMG
vyšetrenie?
Najmä vtedy, ak máte príznaky
nejakej svalovej, nervovej alebo
neuromuskulárnej poruchy, resp. choroby.
Najčastejšie je to brnenie, necitlivosť,
stuhnutosť svalov, nedobrovoľné šklbanie
(tiky), svalová bolesť alebo slabosť až
paralýza končatín.
Vo všeobecnosti neurológ odporučí
vyšetrenie EMG, ak má podozrenie na
tetániu, polyneuropatiu, poškodenie
periférnych nervov (či nervových koreňov
pri hernii disku) alebo poruchy nervovo-svalového prenosu.

EMG najčastejšie odhalí tieto choroby/
poruchy:
svalové poruchy – napríklad svalová
dystrofia,
— myasténia gravis,
— radikulopatia,
— poruchy periférneho nervu – hlavne
syndróm karpálneho tunela,
— nervové poruchy – napr. amyotrofická
laterálna skleróza.
EMG vyšetrenie robia špecializované
neurologické ambulancie, oddelenia
kliník a súkromné centrá zamerané na
diagnostiku neurologických problémov.

Ako sa pripraviť na EMG vyšetrenie?
Vopred informujte lekára o všetkých
liekoch, ktoré užívate na predpis, ide
najmä o lieky na zrážanlivosť krvi. Takisto
mu povedzte o všetkých voľnopredajných
liekoch. Ak máte kardiostimulátor
alebo implantovaný defibrilátor, opäť to
nezamlčte.
Predovšetkým defibrilátor je absolútnou
kontraindikáciou vyšetrenia. Vtedy vám
lekár EMG vyšetrenie pravdepodobne
neodporučí. Príprava na samotné
vyšetrenie nie je zložitá, ale oplatí sa ju
dodržať:
— minimálne tri hodiny pred zákrokom
nefajčite, nepite kofeínové
a energetické nápoje,
— doma sa dôkladne umyte, ale
nepoužívajte žiadne krémy,
— zvoľte pohodlné oblečenie – lekár tak
získa ľahší prístup k vyšetrovanému
miestu (na niektorých klinikách
dostanete nemocničné oblečenie).
Ak ráno užívate lieky na upokojenie alebo
magnézium, v deň vyšetrenia ich vynechajte.

—

Ako prebieha EMG vyšetrenie?
Ľahnete si na lôžko alebo sadnete do
sklopeného kresla. Lekár vám umiestni
na kožu malé senzory, tzv. povrchové
elektródy, ktoré budú posudzovať, či
vaše motorické neuróny dokážu vysielať
elektrické signály. Po skončení vyšetrenia
lekár elektródy z kože odoberie.
Na druhú časť vyšetrenia sa používa tzv.
elektromyografická ihla. Je to ihlová
elektróda, ktorú vám lekár vsunie priamo

do svalového tkaniva. Počas vpichovania
ihly môžete cítiť mierne nepohodlie alebo
miernu bolesť.
Cieľom vyšetrenia je vyhodnotenie
aktivity svalu, keď je v pokoji, a potom
aj pri kontrakcii. Ihly sú veľmi tenké
a elektrický prúd je slabý, takže nič
špeciálne necítite. Môžete si všimnúť
len reakcie svalu na impulz. Po vyšetrení
lekár ihlu vyberie.
Pri oboch vyšetreniach vysielajú elektródy
do vašich nervov slabé elektrické signály.
Celá procedúra trvá 30 až 60 minút,
v niektorých prípadoch aj kratšie – podľa
konkrétneho problému a testovanej oblasti.

Aké sú riziká EMG vyšetrenia?
Elektromyografia je vyšetrenie
s minimálnym rizikom. Potom však
môžete pociťovať bolesť v testovanej
oblasti, ktorá niekedy trvá aj niekoľko
dní. V zriedkavých prípadoch sa vyskytuje
mravčenie, podliatiny, opuchy na miestach
vpichu ihly.
Ak cítite intenzívnejšiu bolesť alebo sa
opuch zväčší, konzultujte stav s lekárom.
Vyšetrenie nijako nebráni pacientovi
v ďalších aktivitách ani výkonoch – môžete
pokračovať vo svojom bežnom programe.

Kedy budete vedieť výsledky?
Väčšina lekárov má výsledky hneď po
zákroku – spravidla vidia krivku už na

monitore, tak ju môžu priamo vyhodnotiť.
Ak vám EMG odporučil iný lekár ako
vyšetrujúci, výsledky sa dozviete od neho.
Ďalší postup závisí od toho, či sú výsledky
dobré, alebo nie.

Čo znamenajú výsledky?
Ak EMG vyšetrenie odhalilo akúkoľvek
elektrickú aktivitu vo svaloch v stave
pokoja, môžete mať svalovú poruchu,
resp. poruchu, ktorá ovplyvňuje nervy
vo svaloch. Vylúčiť sa nedá ani zápal
(spôsobený poranením).
Ak EMG prístroj zaznamenal
abnormálnu elektrickú aktivitu počas
svalových kontrakcií, často ide o nervové
poruchy – amyotrofická laterálna
skleróza, herniový disk alebo syndróm
karpálneho tunela.
Je možné, že na potvrdenie diagnózy
budete musieť absolvovať ďalšie
vyšetrenia alebo liečebné postupy.

Neuromuskulárne ochorenia a EMG
EMG vyšetrenie je dôležitou súčasťou
diagnostiky neuromuskulárnych ochorení.
Lekári takto ľahšie odhaľujú abnormality
svalov a nervov, ktoré by sa pri iných
metódach nemuseli ukázať.
Pri mnohých nervovo-svalových
ochoreniach je však potrebná
spolupráca viacerých odborníkov. Okrem
neurológa sa často zapája aj interný

Elektromyografia (EMG) je diagnostická
procedúra, ktorou sa skúma zdravie
svalov, ale aj nervových buniek súvisiacich
s činnosťou svalov.

Pre zaujímavosť
Vedeli ste, že prvé EMG vyšetrenie –
hoci trochu nedokonalé, siaha do
konca 18. storočia? S elektrickou
energiou a so stehnami žiab v tom
čase experimentoval taliansky lekár
a prírodovedec Luigi Galvani. Zistil,
že elektrický podnet vyvolá stiahnutie
svalových vláken.
Prirodzená elektrická aktivita, ktorá
vzniká pri stiahnutí svalov, sa zistila
u človeka až v polovici 19. storočia.
Samotný pojem elektromyografia sa
začal používať v roku 1976.

lekár, fyzioterapeut, ortopéd, chirurg,
neurochirurg, reumatológ, urológ,
dokonca neraz aj očný lekár či psychiater.
Ďalšie metódy, ktoré spresnia
neuromuskulárne ochorenie:
— biopsia malej časti kože – na
laboratórne preskúmanie nervových
vláken,
— záťažový test – pri poruchách, ktoré
ovplyvňujú metabolické funkcie
svalov,
— kvantitatívne senzorické testovanie –
pri diagnostike a monitorovaní
polyneuropatií,
— krvné testy – na spresnenie typu
neuromuskulárnej poruchy,
— lumbálna punkcia – odobratie vzorky
mozgovomiechového moku – na
spresnenie typu neuromuskulárnej
poruchy,
— magnetická rezonancia,
— nervové alebo svalové biopsie – odber
malej časti svalu alebo nervu.

Dobrá rada na záver
Kým neviete, čo vám naozaj je, nesnažte
sa svoj stav liečiť voľnopredajnými
preparátmi, domácimi receptmi či
liekmi z e-shopov, ktoré nemajú žiaden
certifikát. Nikdy nemáte istotu, že vyriešia
váš zdravotná problém, a ešte menej
viete, či vám neuškodia. Verte radšej
modernej diagnostike – napríklad aj EMG
vyšetreniu.
Zdroje:
www.healthline.com
www.brighamandwomens.org
www.kardioklub.biznisweb.sk
www.sciencedirect.com
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lieky

Text: Zuzana Kmacová
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Vedľajšie
účinky lieku
Biologické lieky nie sú výnimkou
Moderné lieky nám v súčasnosti výrazne uľahčujú liečbu alebo zvládanie
mnohých ochorení od pomerne bežnej angíny, vysokého tlaku až po
vážnejšie rakovinové alebo autoimunitné choroby. A aj keď sú lieky
v prvom rade naším spojencom, realitou je, že sa u nich v niektorých
prípadoch môžu vyskytnúť vedľajšie účinky.

Ak ide o menej závažné vedľajšie účinky,
často nad tým zvykneme mávnuť rukou,
pri závažnejších, ktoré nám spôsobujú
nepríjemné pocity, je to však inak. Mnohí
pacienti svoju liečbu svojvoľne vysadia,
často aj bez konzultácie s lekárom, čo však
pre nich môže byť rizikové.
Akýkoľvek vedľajší účinok liečby by si
však pacienti nemali nechávať pre seba,
ale mali by ho nahlásiť a konzultovať so
svojím lekárom. Ten vám môže pomôcť

ochoreniach, transplantáciách a pod.
môže mať za následok zníženú odolnosť
voči infekčným ochoreniam atď.

Každý liek je pod dohľadom
Je dôležité uvedomiť si, že každý liek je
dôkladne kontrolovaný a skúmaný štátnymi
aj nadnárodnými inštitúciami, aby bola
zabezpečená jeho maximálna bezpečnosť
a prínos z jeho užívania za každých
okolností prevažoval nad možnými rizikami.

Vedľajší, niekedy nazývaný aj nežiaduci
účinok liečby je nechcená a nepriaznivá
reakcia na liek.
prekonať nežiaduce vedľajšie účinky
liečby a pokračovať v efektívnej liečbe
vašej choroby.

Čo je vedľajší účinok?
Vedľajší, niekedy nazývaný aj nežiaduci
účinok liečby je nechcená a nepriaznivá
reakcia na liek. Veľakrát vychádza vedľajší
účinok priamo z pôsobenia daného lieku –
napríklad liek na tlmenie hnačky môže
mať ako vedľajší účinok zápchu, liek na
potlačenie imunity pri autoimunitných
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V príbalových letákoch liekov sú uvedené
všetky nežiaduce vedľajšie účinky, ktoré
sa vyskytli v procese klinických skúšaní
liekov, hoci aj v jedinom prípade alebo
len v rovine podozrenia. To znamená, že
tieto vedľajšie účinky sa u vás pri užívaní
lieku vôbec nemusia prejaviť, treba však
o nich vedieť a v prípade výskytu o nich
informovať vášho lekára. Prispejete tak
nielen k vyriešeniu vášho problému,
ale aj k zvýšeniu bezpečnosti liekov pre
ostatných pacientov.

Tak ako sa vedľajšie účinky môžu
prejaviť pri tradičných liekoch, ktoré
všetci dobre poznáme (ako napríklad
lieky proti zvýšenej teplote a bolesti
s účinnou látkou paracetamol alebo
ibuprofén), môžu sa prejaviť aj pri liekoch
biologických.
Biologické lieky priniesli revolúciu
v liečbe rôznych ochorení, ako napríklad
cukrovky, reumatických, kožných,
neurologických, pľúcnych či niektorých
onkologických chorôb, ktoré sme
nedokázali efektívne liečiť tradičnými
liekmi.
Keďže v prípade biologík ide o pomerne
nový typ liekov, pri výskyte vedľajších
účinkov je potrebná zvýšená opatrnosť.
Preto prísne monitorovanie vedľajších
účinkov pokračuje aj po ich zavedení do
klinickej praxe. Aby bol tento monitoring
efektívny, je potrebné vždy informovať
kompetentných o prípadnom výskyte
nežiaducich účinkov.

Prečo je potrebné nahlasovať vedľajšie
účinky liekov?
Hlásenie vedľajších účinkov má
v procese dlhodobého zabezpečovania
ich bezpečnosti obrovský význam.
Skôr, ako je vôbec možné, aby sa liek
dostal na trh k pacientom, musí prejsť
prísnym klinickým skúšaním, ktoré
preukáže, že je účinný a bezpečný. Toto
skúšanie trvá niekedy aj niekoľko rokov,
najskôr na menšej, neskôr – v prípade
dobrých výsledkov, aj na väčšej skupine
pacientov.
Keď sa overia vlastnosti lieku
v klinických skúšaniach, po schválení
kompetentnými regulačnými orgánmi
a zaregistrovaní na jednotlivých trhoch
sa tieto lieky uvádzajú do praxe, kde
sa dostávajú k oveľa väčšiemu počtu
ľudí – aj so špecifickými zdravotnými

problémami, a užívajú sa aj dlhodobejšie.
Tým je možné, že sa objavia vedľajšie
účinky, ktoré sú veľmi vzácne a pred
uvedením lieku na trh ich nezachytili.
Napríklad vedľajšie účinky, ktoré sú
charakterizované ako veľmi zriedkavé, sa
objavia v priemere u menej ako jedného
človeka z 10000. A práve tu sa dostávame
k pointe, prečo je hlásenie vedľajších
účinkov také dôležité.
Počas skúšania lieku nie je možné
zachytiť veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
či vedľajšie účinky po mnohoročnom
používaní. V praxi to možné je. Preto
keď sa vedľajšie účinky svedomito hlásia,
pomáha to k získavaniu kompletnejších
informácií o danom lieku, a ak by
došlo k výskytu závažných vedľajších
účinkov, môže sa použitie daného lieku
prehodnotiť alebo obmedziť. Tým sa
zabezpečuje sústavná a prísna kontrola
nad liekmi a bezpečnosťou pacientov.

Podozrenie na vedľajší účinok?
Ak užívate biologický liek a máte
podozrenie na vedľajší účinok, je odpoveď
na to, čo urobiť, jednoduchá. Vždy
danú situáciu čo najrýchlejšie oznámte
svojmu lekárovi. Ten po rozhovore s vami
danú situáciu vyhodnotí. Niekedy totiž
nemusí ísť o vedľajší účinok užívaného
lieku, ale o príznak nejakého iného, ešte
nediagnostikovaného ochorenia.
Aby lekár situáciu správne posúdil,
pravdivo mu opíšte všetky príznaky
a okolnosti, za ktorých sa u vás tieto
prejavy vyskytli. Rovnako ho informujte
o vašich ďalších ochoreniach a iných

liekoch, výživových doplnkoch či
bylinkách, ktoré užívate – aj o tých, ktoré
si viete zaobstarať v lekárni bez receptu.
Následne lekár určí, či môže ísť o vedľajší
účinok vášho lieku a ako tento problém
riešiť. V niektorých prípadoch môže byť
nežiaduci vedľajší účinok aj dôvodom
na prerušenie alebo zmenu vašej
biologickej liečby. Zároveň by váš lekár
mal poslať takzvané hlásenie podozrenia
na nežiaduci účinok lieku Štátnemu
ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý je na
Slovensku zodpovedný za monitorovanie
bezpečnosti liekov. Hlásenie môžete podať
okrem lekára aj vy.

Ako podať hlásenie o vedľajšom účinku
lieku?
Na Slovenku sa hlásenie o vedľajšom
účinku lieku posiela Štátnemu ústavu pre
kontrolu liečiv. Stačí vyplniť formulár,
ktorý si môžete stiahnuť na webovej
stránke www.sukl.sk, prípadne oň môžete
poprosiť farmaceuta v lekárni. Vyplnený
formulár viete zaslať buď poštou, alebo
e-mailom. Na stránke www.sukl.sk
prípadne viete nájsť a vyplniť aj online
formulár.
Vo formulári bude potrebné vyplniť
nasledujúce fakty:
— Informácie o pacientovi, u ktorého sa
vedľajší účinok vyskytol; napríklad
výška, váha, pohlavie, vek, iniciály
mena.
— Bližšie informácie o vedľajšom
účinku – popis vedľajšieho účinku
a aký bol jeho dôsledok.

—

—
—
—

Informácie o liekoch – treba uviesť
informácie nielen o lieku, o ktorom
sa predpokladá, že vedľajší účinok
spôsobil, ale aj o všetkých liekoch,
ktoré pacient užíva. Pri biologických
liekoch je veľmi dôležité uviesť
aj šaržu daného lieku. Tú by mal
v hlásení, samozrejme, uviesť
lekár, dokonca by ju mal mať vždy
poznačenú vo vašich zdravotných
záznamoch. V prípade potreby viete
nájsť číslo šarže na obale vášho lieku.
Kontakt na odosielateľa hlásenia
v prípade potreby bližších informácií.
Opis prípadu a iné dôležité informácie.
Ak by ste mali s vyplnením
formulára nejaké ťažkosti alebo by
ste potrebovali pomoc, neváhajte
sa obrátiť na vášho lekára alebo
lekárnika, ktorí vám ochotne pomôžu
s vypĺňaním.

Čo znamená čierny trojuholník?
Mnohé biologické lieky sú označené
špeciálnym znakom – čiernym obráteným
trojuholníkom. Tento symbol nájdete na
príbalovom letáku spolu s oznámením:
„Tento liek je predmetom ďalšieho
monitorovania.“
To znamená, že daný liek intenzívnejšie
kontrolujú, pretože je na trhu nový
alebo o ňom existuje menej informácii
týkajúcich sa jeho bezpečnostného
profilu a dlhodobého používania. Určite
to však neznamená, že by daný liek nebol
bezpečný.

Nebáť sa, ale užívať správne
Užívania liekov sa kvôli potenciálnym
vedľajším účinkom netreba obávať.
Liek je tu v prvom rade na to, aby vám
pomohol, a jeho bezpečnosť a účinnosť sa
zabezpečuje na mnohých úrovniach.
Ak by sa u vás nejaký vedľajší účinok
predsa len vyskytol, je potrebné
nahlásiť ho. Je to dôležité pre vás,
aby lekár zhodnotil ďalší postup vašej
liečby. Zároveň tým pomáhate získavať
kompletnejšie informácie o danom lieku,
na základe ktorých sa vyhodnocuje jeho
prínos pre ostatných pacientov.
Autorka je farmaceutka.
Zdroje:
Biosimilars in the EU, information guide for
healthcare professionals. Prepared jointly
by the European Medicines Agency and the
European Commission, 2017
www.ema.europa.eu/en
www.sukl.sk
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syndróm bieleho plášťa

Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Strach z výsledku

Strach
z lekárov,
vyšetrení,
nemocníc
Máte neprekonateľný strach z lekárov? Rozbúši sa vám srdce vždy, keď
musíte vstúpiť do nemocničného zariadenia, či len do obyčajnej čakárne?
Panický, neprimeraný strach zo všetkého, čo sa týka lekárov, lekárskych
nástrojov a prístrojov, polikliník alebo nemocníc, má svoje odborné
meno – syndróm bieleho plášťa.

zdravotnícke zariadenie alebo lekára,
zapracuje jeho predstavivosť a pamäť,
a hneď cíti bolesť z injekcie či odberu krvi.
Čo vám radíme:
Ak máte obavy z návštevy u lekára,
požiadajte blízkeho človeka, aby vás
sprevádzal na vyšetrenia. Keď ani to
nepostačí, budete zrejme potrebovať
pomoc psychológa.

Strach z vyšetrení
Čo je to?
Je to silný strach z lekárov, vyšetrení
či nemocničného prostredia. Môže sa
vám zdať neprimerané, že sa niekto
bojí lekárov alebo vyšetrení, no
tento strach nie je žiadna maličkosť.
Naopak, takýto strach je pre človeka
nebezpečný. Prečo? Pretože ak máte
strach z lekárov alebo už len pri pohľade
na nemocnicu, nakoniec utečiete, aj keby
vám išlo o život. Je jasné, že kvôli tomu
zanedbávate aj pravidelné preventívne
prehliadky, a tým strácate prehľad
o svojom zdravotnom stave. Navyše –
ste zaťažení trvalým stresom, čo zdraviu
jednoznačne škodí.

Najčastejšie zdroje strachu
Každý z nás je pred návštevou u lekára
trošku nervózny. Máme obavy z toho,
čo nám odborník povie, aké vyšetrenia
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naordinuje, čo zistí a podobne. Syndróm
bieleho plášťa však nie je obyčajná
nervozita. Pozrime sa na to, čoho sa
niektorí ľudia boja.

Strach z lekárov
Bojíte sa konkrétneho lekára, lebo s ním
máte zlé skúsenosti? Zásadná otázka:
Prečo si nenájdete iného? Vždy máte
túto možnosť, je to vaše právo. Medzi
pacientom a lekárom by mala byť dôvera,
inak liečba pokrivkáva. Ak je medzi vami
a lekárom napätie, neporozumenie, čo
najskôr ho zmeňte.
Iné je, keď sa bojíte lekárov všeobecne.
Základ možno takisto vychádza zo zlých
skúseností s jedným lekárom, no potom to
prenášate na ostatných lekárov, najmä ak
ich nepoznáte.
Neraz sú tieto strachy kombinované
alebo znásobené. Keď človek uvidí

—

Toto je asi najhorší zo všetkých strachov.
Viete alebo aspoň cítite, že niečo s vami
nie je v poriadku, no napriek tomu nejdete
k lekárovi, pretože sa bojíte, čo vám
oznámi. Predstavujete si nádory alebo
že vám nájdu smrteľnú chorobu. Či si to
uvedomujete, alebo nie, týmto správaním
vážne ohrozujete svoje zdravie.
Čo vám radíme:
Zamyslite sa nad tým, že ak vyšetrenie
alebo operáciu neabsolvujete, váš stav
sa pravdepodobne zhorší, a potom sa už
zásahu lekárov nevyhnete. Alebo horší
prípad – na zachraňujúci zákrok už bude
neskoro.

Takmer každý človek má obavy
z určitých vyšetrení alebo lekárskych
nástrojov – odberu krvi, zubnej vŕtačky
či injekcií. Je normálne, ak máme
primeraný strach z operácie, pri ktorej
nás musia uspať.
Tento strach väčšinou nie je
strachom z bolesti, a preto proti
nemu dokážeme bojovať – prácou
s vlastným podvedomím, dychovými
cvičeniami alebo meditáciou, teda nielen
upokojujúcimi liekmi. Ak sa vám to
podarí bez lexaurinu, odmenou pre vás
bude dobrý pocit z prekonania prekážky.
Čo vám radíme:
Ak váš strach plynie z neznámeho
vyšetrenia alebo operácie, vopred
si prejdite s lekárom celý postup.
V niektorých prípadoch vám pred
vyšetrením podajú upokojujúcu látku.
Hovorte o svojich obavách – všetko sa dá
riešiť.

Ak máte obavy
—
z návštevy
u lekára,
Syndróm bieleho plášťa u detí
Všimli ste si, že vaše dieťa má strach
požiadajte
z lekárov, vyšetrení alebo nemocnice?
Pozitívnou motiváciou dokážete zmeniť
blízkeho človeka,
nastavenie svojho dieťaťa, no zapracujte
na tom čo najskôr. Otvorene sa bavte
aby vás sprevádzal s dieťaťom, oboznámte s jeho strachmi aj
lekára.
na vyšetrenia.
Strach z vyšetrenia u detí má často iný

Strach z nemocničného zariadenia,
z čakárne

Prejavy chorobného strachu z lekárov,
vyšetrení či nemocníc:

Konečne ste sa odhodlali k návšteve
u lekára, ale keď ste zbadali nemocnicu,
ambulanciu alebo čakáreň, podlomili sa
vám kolená a chceli ste utiecť? Toto sa
stáva mnohým ľuďom, ktorí pracujú na
svojom strachu, no poslednú prekážku
nevedia prekonať.
Čo vám radíme:
Pozrite sa vôkol seba, ako stovky
pacientov prišli k lekárovi. Všetci veria,
že na tomto mieste ich čaká pomoc. Prečo
sa teda bojíte vy? Ak sa chcete cítiť lepšie,
zoberte si na podporu blízkeho človeka.

—

—
—

—

—

Zrušíte alebo odložíte lekárske
vyšetrenia, aby ste sa vyhli stresovej
situácii.
Odkladáte aj preventívnu starostlivosť
a dôležité vakcinácie.
Máte zrýchlený tep a vyšší tlak
v prítomnosti lekára alebo pred
plánovaným vyšetrením.
Pred návštevou u lekára sa neviete na
nič sústrediť. Nedokážete spať, jesť,
pracovať.
Namiesto toho, aby ste v chorobe
navštívili lekára, snažíte sa liečiť sami.

Strach z pobytu medzi chorými
Tu veľa záleží od vášho zdravotného
stavu, ale i skutočného rizika. Ak sa
reálne nemáte čoho obávať, ide o znak
fóbie súvisiacej napríklad s obsedantno-kompulzívnou poruchou alebo
hypochondriou.
Čo vám radíme:
Spoznajte primárnu príčinu svojho strachu
a triezvo si rozoberte jej nebezpečnosť. Ak
vám lekári odporučia pobyt v nemocnici,
vedia, čo robia. Zdá sa, že doma vám hrozí
väčšie nebezpečenstvo.

Spoznajte
primárnu príčinu
svojho strachu
a triezvo si
rozoberte jej
nebezpečnosť.

Syndróm bieleho plášťa u dospelých
Neviete prekonať svoju úzkosť z lekárov,
nepomáhajú vám žiadne logické úvahy?
Ak ste už pochopili, že vás strach
obmedzuje, dokonca ohrozuje vaše
zdravie, je najvyšší čas, aby ste zvážili
terapiu u psychológa alebo psychiatra.
U dospelých je tento stav zvládnuteľný
ťažšie ako u detí. Dospelého človeka totiž
ťažšie na niečo nahovoríte alebo nejako
motivujete. Okrem toho, zvyčajne má už
skúsenosti s chorobami a vyšetreniami,
a teda presne vie, čoho sa bojí.

Vyšetrenia tráviacich orgánov –
gastrofibroskopia, rektoskopia,
kolonoskopia.
Nepríjemné zvuky prístrojov – ktoré
počujete už v čakárni.

Vyšetrenia, ktoré najčastejšie
vzbudzujú obavy:
—

—

—

Zubné ošetrenia – najmä bolestivé
zuby, vŕtanie kazov či hrozba
vytrhnutia zuba.
Preventívne prehliadky – strach
z toho, že aj keď ma nič nebolí, niečo
mi nájdu.
Invazívne vyšetrenia – akékoľvek
chirurgické zákroky (s uspatím, aj bez
uspatia).

charakter ako u dospelých. V prvom rade
sa boja neznámeho, mnohé vyšetrenia
ešte nepoznajú. Nevedia si predstaviť,
čo im vlastne budú robiť, ako to budú
pociťovať alebo čo sa im môže stať.
Okrem toho – nerozumejú reči lekára,
názvom chorôb a vyšetrení. Môžu sa báť
aj samotných vyšetrovacích pomôcok –
studeného fonendoskopu, sonografie. Čo
je nové, neznáme, prináša obavy hlavne
u úzkostlivejších detí.

Ako prekonať strach u detí?
Opäť uplatníme postup ako pri
dospelých – zisťujeme, prečo má dieťa
strach z vyšetrenia, lekára alebo čakárne.
Aká je hlavná príčina strachu? Dokážeme
mu sami uľahčiť situáciu, vieme vysvetliť
zbytočnosť obáv, alebo potrebujeme
pomoc odborníkov?
Dieťa je zvyčajne otvorenejšie
psychologickej pomoci tretej osoby, dá
sa s ním pracovať lepšie ako s dospelým.
Tieto strachy, najmä ak sú masívne
a opakujú sa, však môžu byť príznakom
ďalších problémov a stavov, ako napr.:
— precitlivenosti,
— úzkosti, depresie,
— porúch autistického spektra,
— šikanovania.
Zdroje:
www.medicalnewstoday.com/
articles/320861.php
www.healthline.com/health/white-coatsyndrome
www.healthline.com/health/doctor-ofﬁceanxiety-fear-helpful-tips
www.nbcnews.com/better/health/realreason-going-doctor-gives-you-anxietyncna795566
www.cigna.com/individuals-families/healthwellness/fear-of-doctors
www.everydayhealth.com/news/big-barriersto-seeing-doctor-how-to-get-over/
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terapeutické techniky

Text: Sabina Zavarská
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Niektoré funkcie nášho tela vieme
vedome ovplyvniť, iné nie. Chcete
nejaké príklady?
Keď vidíme priateľa, zdvihneme
ruku a zakývame na pozdrav.
Keď máme v krku priveľa slín,
jednoducho preglgneme. Avšak
nedokážeme ovládať napríklad
srdcový rytmus, krvný tlak, teplotu
tela či trávenie.

Biofeedback terapia –
Keď zdravá myseľ
lieči choré telo
Alebo dokážeme?
Predstavte si, že existuje terapeutická
metóda, pomocou ktorej môžete získať
kontrolu nad týmito samovoľnými
aktivitami tela. Nazýva sa biofeedback.
O čo ide?
Biofeedback je terapeutická technika,
pomocou ktorej sa učíme ovládať aj
bežne neovládateľné funkcie tela. Laicky
povedané – keď spoznáme silu svojej
mysle, získame väčšiu kontrolu nad
vlastným telom aj zdravím.
Napriek vyspelým technológiám ani
dnes vedcom nie je úplne jasné, ako
a prečo biofeedback funguje. V každom
prípade, jeho sila sa ukazuje najmä
pri kontrole bolesti či niektorých
psychických problémoch.
Jedno terapeutické sedenie trvá približne
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60 až 90 minút. Prvé pozitívne zmeny
uvidíte ešte pred 10. terapeutickým
sedením, často aj skôr. Prvoradé je,
aby ste svojej mysli otvorili dvierka,
inak kontrolu nad telesnými procesmi
nezískate.

Aké zdravotné problémy rieši
biofeedback?
1. Bolesti hlavy
Účinnosť biofeedbacku potvrdilo viacero
štúdií. Zo svalového napätia bežne vznikajú
migrény. Biofeedback uvoľňuje svalstvo
a zmierňuje stres, a tým klesá aj frekvencia
a závažnosť bolesti. Najlepší efekt
dosiahnete pri správnom pomere liekov
a terapie. Poraďte sa o tom s lekárom, spolu
nastavte najúčinnejšiu kombináciu.

2. Chronická bolesť
Aj tu ide hlavne o uvoľnenie stiahnutého
a napätého svalstva. Biofeedback
terapia zmierňuje bolesti chrbta, bolesti
brucha či niektoré poruchy kĺbov. Len si
predstavte, koľko ľudí pociťuje bolesti
od momentu, keď vstanú, až kým nejdú
späť. Biofeedback môže byť pre nich
vyslobodením.
3. Úzkosť
Úzkosť patrí k najbežnejším dôvodom na
využitie biofeedbacku. V terapeutickom
štúdiu vás naučia, ako si lepšie
uvedomovať reakcie svojho tela,
a špeciálne vtedy, keď ste v strese alebo
úzkosti. Po niekoľkých testoch sa dozviete,
ako svoj organizmus ovládať.

4. Močová inkontinencia
Biofeedback významne pomáha aj
ľuďom, ktorí majú problémy s ovládaním
vylučovania. Ocenia to nielen ženy, ktoré
si potrebujú posilniť svaly panvového dna,
ale aj muži.
Ak terapia zaberie, už po niekoľkých
sedeniach sa váš stav zásadne zmení.
Na rozdiel od liekov na inkontinenciu
negatívne účinky biofeedbacku nie sú
známe.
Biofeedback môže byť prospešný aj
u detí, ktoré sa pomočujú alebo nevedia
kontrolovať stolicu.

Ďalšie využitie biofeedbacku
S menším alebo väčším efektom môžete
využiť biofeedback aj pri týchto stavoch
a diagnózach:
— porucha hyperaktivity (s deficitom
pozornosti) – ADHD,
— chronická obštrukčná choroba pľúc
(CHOCHP),
— astma,
— Raynaudova choroba,
— telesné zranenia,
— reumatoidná artritída,
— zápcha,
— epilepsia.

Biofeedback ako monitorovacia pomôcka
Na monitorovanie jednotlivých funkcií
tela odborníci využívajú rôzne typy
prístrojov. Všetko záleží od diagnózy.
Pravdepodobne sa stretnete s jednou
z týchto metód:
— Elektromyogram (EMG) – meria
svalovú aktivitu a napätie.
Používa sa pri bolestiach chrbta,
hlavy, úzkostných poruchách, pri
inkontinencii alebo na „preškolenie“
svalov po zraneniach.
— Thermal – reaguje na teplotu pokožky.
Používa sa pri bolestiach hlavy
či cievnych ochoreniach, napríklad pri
Raynaudovej chorobe.
— Neurofeedback alebo
elektroencefalografia (EEG) – sleduje
stav mozgových vĺn. Používa sa na
presnejšiu diagnostiku a liečbu porúch
pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),
epilepsiu a iné záchvaty.
— Elektrodermálna aktivita (EDA) –
lekári zisťujú, či sa nadmerne potíte.
EDA sa používa na zmiernenie bolestí
a úzkostí.
— Variabilita srdcovej frekvencie (HRA) –
terapia je zameraná na srdcový
rytmus. Pomáha pri úzkostiach,
nepravidelnom srdcovom rytme,
astme a CHOCHP.

Biofeedback pre deti

Ako prebieha tréning dieťaťa?

Má vaše dieťa problémy s učením,
pamäťou, komunikáciou či so
sústredením? EEG biofeedback terapia
dáva reálnu šancu na zlepšenie. Zároveň
je súčasťou komplexnej liečby pri
psychických a zdravotných oslabeniach,
predovšetkým psychosomatických, ale aj
pri nervových a svalových poruchách:
— vývinové poruchy učenia (dyslexia,
dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia),
— psychosomatické poruchy,
— narušená komunikačná schopnosť,
— problémy so sústredením, s pamäťou,
— poruchy príjmu potravy (bulímia,
anorexia),
— školské neúspechy rôzneho
charakteru,
— poruchy správania,
— emocionálne problémy,
— úzkosť,
— syndróm chronickej únavy,
— bolesti hlavy a migrény,
— tiky,
— epilepsia,
— poruchy autistického spektra.

Je to veľmi podobné ako pri videohre,
ale dieťa sa hrá bez klávesnice, joysticku
či myši. Všetko ovláda len svojimi
myšlienkami – hýbe autíčkom, postavami,
robotom, zvieratami.
Mozog vytvorí taký vzor EEG, aký zadal
terapeut v nastaveniach tréningu. Vďaka
tomu sa dieťa približuje k želanému
výsledku. Dieťa dostáva za správnu
reakciu odmenu – napríklad body, zvukové
či iné znamenia.
Ak autíčko zíde z cesty alebo sa zastaví
(dieťa nebolo úspešné), body sa nezvyšujú
alebo zvukový signál nezaznie. Znamená
to, že mozog nevytvoril očakávaný
vzor EEG, a teda o tom dostáva jasnú
informáciu.

Biofeedback je
terapeutická
technika, pomocou
ktorej sa učíme
ovládať aj bežne
neovládateľné
funkcie tela.
EEG biofeedback sa najčastejšie používa
popri komplexnej liečbe, no metódu
môžete využiť aj samostatne. Pri
liečebných aplikáciách rozhoduje lekár,
v iných prípadoch príslušný špecialista –
logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ.

Čo znamená tréning EEG biofeedback?
Terapeut pripne na hlavu dieťaťa malú
elektródu (kovový krúžok) a na každé
ucho štipcovú elektródu. Elektródy
nevysielajú do hlavy žiadny signál,
len snímajú EEG signál.
Softvér ho zapíše, zanalyzuje
a vyhodnotí. Terapeut potom vypracuje
individuálny tréningový program pre
dieťa.

Náš mozog sa rád učí
EEG biofeedback tréning zvyšuje
neuroplasticitu a povzbudzuje regulačné
mechanizmy, ktoré sa podieľajú
na aktivácii mozgovej kôry. Vďaka
systematickému tréningu sa náš mozog
naučí vytvárať žiaduce mozgové vlny
a blokovať nežiaduce frekvencie.
Pri niektorých diagnózach je vysoká
pravdepodobnosť, že chorý nebude musieť
užívať lieky alebo sa zníži ich dávkovanie.
Dieťa sa zase zlepší v škole, nájde
zaľúbenie v učení, bude kreatívnejšie aj
psychicky odolnejšie.

Kam ísť na biofeedback terapiu
Vyberte si certifikované štúdio, pretože
iba vtedy máte istotu, že sa dostanete
k odborníkom. Ešte predtým sa poraďte
o vhodnej terapii s lekárom, ktorý
pozná váš stav – s praktickým lekárom,
neurológom alebo psychiatrom.
Tréning biofeedbackom prebieha
v kancelárii terapeuta, ale dnes už existujú
počítačové programy, ktoré spolupracujú
s domácim prístrojom.

Biofeedback na doma?
Ak si kúpite prístroj a stiahnete
potrebné aplikácie, môžete si vytvoriť
miniterapeutické štúdio doma. V každom
prípade, ak nemáte s biofeedbackom
skúsenosti, vždy voľte odbornú pomoc –
certifikované štúdio.
Skúsený terapeut vám ukáže relaxačné
cvičenia, vďaka ktorým dokážete ovládať
rôzne funkcie a stavy tela, napríklad
potlačenie mozgových vĺn, ktoré sa
prebúdzajú pri bolestiach hlavy.
Zdroj:
www.webmd.com
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prístrojová liečba

Text: PhDr. Martin Cyprián

Andulačná terapia –
sila liečivých vibrácií
Andulačná
terapia pôsobí
priamo na bunkové
tkanivo nervového,
pohybového,
svalového systému
a na krv i lymfu.

Väčšinu chronických zdravotných ťažkostí spôsobuje buď nedostatočné
prekrvenie organizmu, alebo zlý metabolizmus. Jednou z alternatívnych
a vedecky dokázaných metód nápravy prirodzených funkcií organizmu je
andulačná terapia.

Štartuje lymfatický systém

Pomáha správnou frekvenciou

Rieši bolesti

Andulačná terapia je revolučný
terapeutický postup vyvinutý v Nemecku
a potvrdený pätnástimi vedeckými
štúdiami. Jeho princíp sa zakladá
na vytváraní mechanických vibrácií
účinne nastavených tak, aby prenikali
až na bunkovú úroveň. Ich cieľom je čo
najrýchlejšie naštartovať telu vlastné
samoliečebné procesy. Andulačná terapia
pôsobí priamo na bunkové tkanivo
nervového, pohybového, svalového
systému a na krv i lymfu. Je to príjemná
metóda, ktorá sa aplikuje v pohodlnom
lôžku.

Mechanické vibrácie andulačnej
terapie spúšťajú v našom organizme
neurofyziologické a hormonálne
prekrytie bolestivých signálov. Náš
mozog tak vplyvom vibrácií dostáva
stále väčší počet pozitívnych impulzov,
ktoré bolesť zmierňujú až odstraňujú.
Pravidelné používanie andulačnej terapie
navyše prináša uvoľňovanie endorfínu –
hormónu, ktorým telo okrem iného samo
dokáže tlmiť bolesť.
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nedostatočná, do nášho organizmu sa
dostane čoraz menej živín, čo môže
spôsobiť našu únavu až chorobu.
Andulačnou terapiou sa krvný obeh dostáva
do pohybu a oddeľujú sa od seba „zlepené“
krvinky. Zlepší sa tak tok krvi a preprava
väčšieho množstva potrebných živín.

Stimuluje krvný obeh
Prúdenie krvi zabezpečuje zásobovanie
tela živinami. Ak je cirkulácia krvi

Lymfatický systém je okrem krvného obehu
najdôležitejším dopravným systémom
v ľudskom tele. Špecializuje sa na prepravu
živín a odpadových materiálov –
predovšetkým odstraňuje patogénne
mikróby, ako sú baktérie a cudzie
telesá. Andulačná terapia stimuluje tok
lymfatickej tekutiny a dostáva ju do
pohybu. Takýmto spôsobom zlepšuje
metabolické procesy lymfatického systému
a takisto stabilizuje imunitný systém,
aby bol schopný likvidáciou patogénov
zabraňovať ochoreniam.

Odbúrava napätie svalov
Vyčerpávajúce denné činnosti spôsobujú
v tele svalové napätie. Svaly nedostávajú
potrebné množstvo živín, čo vyvoláva

bolesť. Andulačná terapia infračerveným
hĺbkovým teplom rozširuje krvné cievy
a mechanickými vibráciami zlepšuje
prílev krvi do svalov. Svaly opäť
absorbujú živiny a napätie v nich sa
uvoľňuje.

Prináša mentálnu relaxáciu
Stres má negatívny vplyv na vegetatívny
nervový systém, ktorý tvorí stimulačná
časť (sympatikus) a utlmujúca časť
(parasympatikus). Pri stresovej situácii je
úroveň sympatika vyššia než je potrebné.
Andulačná terapia obnovuje rovnováhu
tým, že mechanickými vibráciami vytvára
pozitívne signály, ktoré pôsobia proti
negatívnym sympatetickým signálom.
Infračervené hĺbkové teplo prenáša
vibrácie hlbšie do tkaniva, čím sa stres
a napätie znižujú.

Zlepšuje stav pokožky
Andulačná terapia pomáha v procese
zdravého starnutia. Kmity stimulujú
produkciu kolagénu, čo sa okrem iného
prejavuje pomalším starnutím kože.

Ďalšie dominantné účinky
Andulačná terapia cielene ovplyvňuje
aktuálny stav ciev tým, že stimuluje ich
vlastnosti. Uzatvára malé zdroje krvácania
a eliminuje slabé prekrvenie. Terapia ďalej
zaručuje lepšie zásobenie tela kyslíkom a
živinami, respektíve likvidáciu jedovatých
látok a metabolitov. Dokázané sú aj
výrazne pozitívne efekty na vegetatívny
nervový systém.
Vibrácie s frekvenciou okolo 10 Hz
dopĺňajú energiu v bunkách. Podporujú
tým regeneráciu organizmu a zvyšujú jeho
výkonnosť.
Pravidelná aplikácia andulačnej
terapie zabezpečuje správnu cirkuláciu
výživných látok. Zbavíme sa tak únavy
a miznú aj ďalšie problémy spôsobené
nedostatočným prekrvením. Napríklad
modré končeky rúk a nôh, pomalé hojenie
rán, pocity na odpadnutie či bolesti
rôzneho pôvodu.
Zaujímavosťou je, že 15 minút andulačnej
terapie má rovnaký účinok na organizmus
ako 2,5-hodinová chôdza.

Názory odborníkov
Andulačná terapia sa ukazuje ako veľmi
účinná najmä na poli liečby chronických
ochorení. Odborníci ju vyvinuli
z využitia frekvencií v lekárstve, ktoré sú
prispôsobené príslušnému cieľu liečby
a podporujú organizmus pri návrate k jeho
normálnej funkcii. Profesor Dr. Roland

Vedecky dokázané účinky andulačnej terapie:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

výrazné zmiernenie bolestí chrbtice,
účinné pôsobenie pri bolestiach kĺbov, reume, artróze, rednutí kostí,
odstraňovanie bolestí hlavy, migrény a napätia šijového svalstva,
výrazná pomoc pri prerušovanom spaní alebo nespavosti,
rýchla regenerácia pri psychickom vyčerpaní,
stimulácia lymfatického systému,
podpora pri odstraňovaní celulitídy,
odbúravanie viscerálneho (útrobného) tuku,
stimulácia činnosti čriev pri tráviacich problémoch,
zlepšenie látkovej výmeny, napr. pri nadváhe,
odbúravanie laktátov a uvoľnenie po športovom výkone.

Stutz, predseda Nemeckej spoločnosti
pre andulačnú terapiu, upresňuje, že
ide o špecifický terapeutický postup, pri
ktorom dochádza k rozkmitaniu všetkých

kontrolu liečiv a lekárskych prístrojov
charakterizuje ochorenie vo všeobecnosti
ako „nedostatok informácií“. V tomto
zmysle andulačná terapia ponúka

Andulačná terapia necieli len na
špeciálny systém orgánov, ale rovnakou
mierou pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie
organizmu.
tekutín v organizme prostredníctvom
biologických rezonančných kmitov
s frekvenciou od 10 do 70 Hz.
„V kombinácii s infračerveným hĺbkovým
teplom, ktoré rozširuje cievy, tak dochádza
k povzbudeniu toku krvi, cirkulácii lymfy,
podpore regenerácie buniek a posilneniu
obranyschopnosti organizmu, a to všetko
bez vedľajších účinkov,“ uvádza Stutz.
Andulačná terapia podľa neho „necieli len
na špeciálny systém orgánov, ale rovnakou
mierou pozitívne ovplyvňuje všetky
funkcie organizmu“.
Väčšina ochorení má spoločného
menovateľa.
„Množstvo chronických ochorení je
často spôsobených zápalovými procesmi,
poruchami prekrvenia alebo metabolizmu
a zlým zásobením orgánov. Prečo teda
uvažovať o jednotlivých liečbach namiesto
toho, aby bola vyvinutá obecne účinná
liečebná metóda? Vysoká účinnosť
andulačnej terapie spočíva v tom, že
nasadzuje svoju terapeutickú páku presne
tam, kde ochorenia vznikajú,“ vysvetľuje
Stutz.
Profesor Dr. Peter Knolle z inštitútu
Medical Research Lausanne pre klinickú

chorému „správnu informáciu“
(frekvenciu) pre normalizáciu funkcií
a regeneráciu. V dôsledku pôsobenia
rôznych škodlivých vplyvov dochádza
k narušeniu homeostázy organizmu,
narúša sa rovnováha prirodzených
regulačných mechanizmov v ľudskom
tele, zabrať dostáva aj imunita. Vďaka
analýze aktuálneho zdravotného
stavu jednotlivca a individuálne
nastavenej terapii môže andulačná
terapia významne prispieť k zachovaniu
a obnove zdravia.

KONTAKT A OSOBNÉ
KONZULTÁCIE
Andulačné hhp systémy –
zastúpenie pre Slovensko
PaedDr. Peter Glocko
mobil: 0918 730 176
e-mail: glocko@andullasys.cz
www.andullasys.cz
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poruchy jedenia

Text: Jana Obrancová

Bulímia a anorexia
ako vážne diagnózy
Dobre vyzerať a odolávať sladkostiam a iným pokušeniam je snom
mnohých z nás. Niekedy však predstavy o peknej postave prerastú až do
rozmerov, ktoré musia riešiť odborníci na psychiatrii.

V takýchto prípadoch ide o poruchy príjmu
potravy, ktoré patria medzi časté, a vôbec
nie jednoduché psychiatrické diagnózy.
„Poruchy príjmu potravy patria
medzi závažne psychické poruchy. Po
alkoholizme majú v psychiatrii najvyššiu
úmrtnosť. Tieto poruchy súvisia aj
s určitým ekonomickým statusom, pretože
sa nevyskytujú v rozvojových krajinách
a v krajinách s nízkym ekonomickým
rastom. To znamená, že tieto poruchy sú
spravidla priamo spojené s tlakom
na výkon a vzhľad,“ vysvetľuje
MUDr. Alena Vavrová
z Pedopsychiatrickej ambulancie
Fakultnej nemocnice v Nitre.

O čo vlastne ide?
V minulosti išlo aj u nás skôr o raritné
prípady, v uplynulých troch desaťročiach
sa však s nimi akoby vrece roztrhlo.
Prvý prípad popisujú odborníci v roku
1994, keď na detskej psychiatrii prvýkrát
hospitalizovali pacientku s takouto
poruchou. Odvtedy štatistiky rastú.
V skupine porúch príjmu potravy sa
rozlišujú dve hlavné poruchy – mentálna
anorexia a mentálna bulímia. Obe vznikajú
v drvivej väčšine u dievčat, hoci odborníci
sa už stretli aj s niekoľkými prípadmi
u chlapcov. Ide však o raritné prípady
a tieto poruchy tak zostávajú dominantou
ženského pohlavia. Pacientky môžu byť
v rôznom veku, najčastejšie ide o dievčatá
v rozmedzí 12 až 15 rokov.
„Čo sa týka mentálnej bulímie, ide
vlastne o prejedanie a kontrolu hmotnosti
zvracaním. Pri mentálnej anorexii ide
o celkové znižovanie príjmu jedla. Môže sa
vyskytnúť aj zvracanie, avšak tu ide najmä
o reštrikciu, teda o zníženie príjmu jedla
všeobecne,“ uvádza odborníčka. Pacientky,
ktoré týmito poruchami trpia, sa vyznačujú
istými podobnosťami. „Spravidla ide
o rodiny kompletné, ekonomicky dobre
stavané, s dobrým statusom, dobrým
vzdelaním oboch rodičov. Práve tam
často vzniká tlak na výkon, vzhľad a efekt.
V podstate vždy sú to dievčatá výkonovo
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dobré, čisté jednotkárky, ktoré majú
určitú predstavu o svojom živote,“ dodáva
lekárka.

Prečo vzniká porucha?
Ročne sa na poruchy príjmu potravy na
Slovensku lieči aj niekoľko tisíc pacientok.
„Je to psychická porucha, ktorá vychádza
z toho, že dievča začína mať pochybnosti
o svojom vzhľade, o svojej hmotnosti, až
postupne dochádza k poruchám vnímania
vlastnej postavy. Vnímajú sa ako nepekné
a tučné. Mentálna anorexia býva často
spojená aj s úporným cvičením, ktoré
prechádza až do obsedantného rázu,
pretože cvičia do úmoru,“ vysvetľuje
MUDr. Alena Vavrová.
Samotné ochorenie môže podnietiť aj
predchádzajúca nadváha, ktorá však nie
je podmienkou. „Častejšie môžu mať
tieto dievčatá na začiatku nadváhu. Majú
silnejšie líca a pocit, že sú tučné. Preto
sa na začiatku stretajú s pochopením aj
s pozitívnou odozvou okolia, že výborne
vyzerajú. Práve toto ich povzbudí
a pokračujú ďalej, až kým prekročia
pomyselnú hranicu a už to nevedia
zastaviť. Dostávajú sa do začarovanej
špirály, keď pokračujú v chudnutí, sú
nekritické, neberú dohováranie rodičov
a okolia, len ďalej a ďalej pokračujú vo
vyhladovávaní,“ dodáva odborníčka.

zbadajú, že dievča je vychudnuté. K nám
chodia pacientky na prvé vyšetrenie
zhruba po piatich až ôsmich mesiacoch
odmietania stravy,“ uvádza MUDr. Alena
Vavrová.

Čo si všímať?
Príznakov anorexie, ako aj bulímie, je
viac. K prvým patrí výpadok menštruácie.
Signálom môžu byť aj studené ruky a nohy,
čo je následkom poruchy krvnej cirkulácie.
„Ak je porucha stravovania spojená aj
so zvracaním potravy, býva poleptaná
aj zubná sklovina, pretože potrava je
natrávená a tým, že ju dievča zvracia,
poškodí si zuby. Vyskytuje sa aj porucha
elektrolytov, ich nerovnováha v krvi.

Lieky aj cvičenie

Prichádza to plazivo
Poruchy príjmu potravy neraz prekvapia
celé okolie, ba dokonca aj najbližšiu
rodinu. Ide totiž o ochorenia, ktoré
prichádzajú veľmi nenápadne.
„Na začiatku sa dievčaťu spravidla
zdá, že má veľké boky, a začne cvičiť.
To je z pohľadu jej okolia v poriadku,
lebo cvičenie je zdravé. Potom sa pridá
vegetariánstvo, teda vynechávanie
mäsa. To je tiež v poriadku, pretože
v spoločnosti je vegetariánsky trend,
dievča ľutuje zvieratá, tak neje mäso.
Takto to rešpektujú aj rodičia. Potom
dievča obmedzí sladkosti, čo je z pohľadu
rodičov tiež správne, nemusí sa predsa
prejedať. Následne vynechá aj sacharidy,
teda chlieb, a postupne sa jedálny
lístok zúži tak, že je to už nápadné,“
vysvetľuje psychopediatrička. Popri zmene
v stravovaní existujú aj ďalšie signály.
„Dievčatá často začnú nosiť dlhé
rukávy, široké pulóvre, aby zakryli, že sú
vychudnuté. Veľmi často tieto dievčatá
začnú s vyhladovávaním pred letom, teda
pred plavkovou sezónnou. Následne príde
jeseň a zima, sú naobliekané a rodičia
až niekedy vo februári – marci s hrôzou

nie je výsledok,“ vysvetľuje odborníčka.
V prvom kroku je nutné nastavenie
pacientky opätovne na príjem potravy.
„Režimová terapia znamená, že dievča
má po najedení polhodinový oddych na
lôžku. To slúži na to, aby nešlo vracať
a nedošlo k vyvráteniu stravy, ktorú sme
odporučili. Ďalej je to liečba terapeutická,
ktorú zabezpečuje psychológ, resp.
psychoterapeut, a to aj s rodičmi. Asi
po 10 – 14 dňoch privolávame rodičov
a konzultujeme, rozoberáme stav, kde
môže byť príčina, a odporúčame určité
zmeny aj v rodine,“ dodáva odborníčka.
Častým problémom podľa nej je najmä
strata kontaktu v rodine, vrátane
spoločného stolovania.
„Stretávame sa s tým, že rodina sa
nestravuje spolu pri jednom stole, ale
každý si zoberie jedlo sám. Tým aj matka
stráca prehľad o tom, čo sa zjedlo a čo sa
nezjedlo. V takomto prípade treba upraviť
režim príjmu potravy ideálne v celej
rodine,“ dodáva MUDr. Alena Vavrová.

Elektrolyty vlastne zabezpečujú normálny
chod srdca a ich nerovnováha je rizikom,“
vysvetľuje odborníčka.
Poruchy príjmu potravy u pacientky
spôsobia pomyselné preskočenie celého
plodného obdobia života a skok rovno do
menopauzy.
„Začína sa u nich strácať kostná hmota,
vzniká nebezpečenstvo osteoporózy,
vypadávajú vlasy, pleť je šupinatá a k tomu
sa pridávajú aj problémy s otehotnením,“
dodáva MUDr. Alena Vavrová.

Psychiater aj hospitalizácia
Poruchy príjmu potravy patria
k ochoreniam, ktoré sa musia liečiť pod
odborným dozorom. Nutná je aj návšteva
psychiatrickej ambulancie, spravidla
vedúca k hospitalizácii. „Odporúčame
hneď liečbu na oddelení, pretože
najdôležitejšia je liečba režimová. Doma
to rodičia skúšali opakovane, stokrát.
Ale stokrát dievča sľubuje, manipuluje,
skrýva, dohaduje sa a vyjednáva. Rodičia
sú v tomto smere vydierateľní. Personál na
oddelení vydierateľný nie je – buď je, alebo

Pri liečbe sa pacientka nevyhne ani
tabletkám.
„U pacientok sa vyskytuje zväčša úzkosť,
depresia, poruchy vnímania svojho tela,
bývajú tam problémy s úporným cvičením.
Takže je tam medikamentózna liečba, ale
potom napríklad aj liečba rehabilitáciou,
kde dievčatá, ktoré predtým úporne cvičili,
posielame cvičiť. Inak by totiž cvičili tajne.
Rozvíjame aj mäkké techniky, napríklad
dotýkať sa svojho tela, naučiť sa mať sa
rád,“ uvádza lekárka.

Beh na dlhé trate
Liečba porúch príjmu potravy je spravidla
behom na dlhú trať.
„Doliečovanie je dlhodobé, je to liečba
na celé roky. Patria k tomu pravidelné
kontroly, psychoterapeutické sedenia,
podporné skupiny a snaha usmerniť
rodinnú klímu,“ vysvetľuje lekárka.
Pacientka je sledovaná aj po odchode
z nemocnice. Príjem stravy sa v rodine
musí podrobne zaznamenávať.
„Máme záznamové hárky, kam sa píše
skutočný príjem potravy. Nejde o jedálny
lístok, ale o množstvá, ktoré dievča
zjedlo, napríklad dve lyžičky polievky, dva
zemiaky, tri kúsky mäsa. Asi tak vyzerá
už dobrý jedálny lístok. Zaznamenáva sa
aj množstvo prijatých tekutín, pretože
niektoré dievčatá ani nepijú, a to je už
skutočne závažný problém,“ dodáva
MUDr. Alena Vavrová z Fakultnej
nemocnice v Nitre.
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poruchy správania

Text: Jana Obrancová

Keď je správanie
problém
výchovy. Neraz pritom títo rodičia
nevedia s dieťaťom pohnúť a nevedia si
dať s jeho správaním rady. Aj napriek
všetkým snahám dieťa reaguje agresívne,
nie je ochotné spolupracovať, strháva
sa v záchvatoch hnevu či vzdoru, a to aj
vo veku, v ktorom je to už neprimerané.
Tieto prejavy nie sú jednorazové, ale
trvajú aspoň 6 mesiacov.
„Podľa jednotlivých prejavov rozlišujeme
rôzne typy porúch správania – agresívne
aj neagresívne. Medzi tie agresívne
patrí aj šikanovanie, ktoré je jednou
z najzávažnejších porúch. Súčasťou
môžu byť rôzne bitky, vandalizmus,
ničenie majetku. K neagresívnym
poruchám zas patrí napríklad záškoláctvo,
opakované klamanie či krádeže,“ dodáva
psychologička.

Príčiny

O poruchách správania a poruchách pozornosti sa v súčasnosti rozpráva
čoraz viac. Aj štatistiky nasvedčujú, že nimi trpí čoraz viac detí. Pritom
okolie ich často považuje skôr za nevychované. Za prejavmi agresie,
nepozornosti a nerešpektovania sa však môže skrývať čosi viac.

Poruchy správania sú skupinou
porúch, ktoré sa prejavujú takzvaným
maladaptívnym správaním. Ide spravidla
o neprispôsobivé správanie, ktoré narúša
sociálne vzťahy a znemožňuje zapadnutie
jedinca do kolektívu. Odborníci
diagnostikujú tieto poruchy zväčša vo
veku okolo šiesteho až siedmeho roku
života.
„Čo je v útlom veku okolo troch až
štyroch rokov fyziologickým prejavom
vzdoru, vo vyššom veku môže byť znakom
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poruchy správania. V tomto veku by dieťa
už malo chápať, prečo je jeho správanie
neadekvátne,“ vysvetľuje PhDr. Zuzana
Kajanová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Nových Zámkoch.

Vzdor aj agresia
Deti, ktoré trpia poruchami správania, ich
okolie zväčša považuje za nevychované.
Často dochádza k obviňovaniu rodičov
dieťaťa z nevhodnej a benevolentnej

Podnetov na vznik porúch správania môže
byť mnoho. Patrí medzi ne aj genetická
výbava a predispozícia k takémuto
správaniu.
„V takomto prípade sa to do istej miery dá
ovplyvniť výchovou tak, aby sa poruchy
správania nevyvinuli. Ďalším faktorom
môže byť aj porucha štruktúry centrálnej
nervovej sústavy. Ak je narušená jej
integrita, môže dôjsť napríklad k poruche
ADHD, teda poruche aktivity a pozornosti.
Tieto deti bývajú impulzívne,
hyperaktívne, dráždivé. Vyskytujú sa
u nich poruchy sebaregulácie, impulzívne
reagovanie a emocionálna labilita,“
uvádza odborníčka.
Ďalšou príčinou podľa nej môže byť
aj sociálne prostredie dieťaťa, ktoré je
málo podnetné a panujú v ňom narušené
vzťahy. V neposlednom rade sa na rozvoji
porúch môžu podieľať aj problémy
v tehotenstve, vrátane alkoholizmu či
užívania drog.
„Príčinou však môže byť aj ťažký pôrod,
poranenia počas pôrodu, pridusené dieťa.
Alebo potom postnatálne, po pôrode,
vtedy to môže spôsobiť aj nedostatočná

výživa, zápalové i vírusové ochorenia
či febrilné kŕče. Tieto poruchy vznikajú
napríklad aj po otrasoch mozgu,
prekonanej meningitíde. Naozaj, príčin
môže byť veľa,“ dodáva odborníčka.

Signály
Každé dieťa je iné, a preto sa u každého
tieto poruchy prejavujú inak. Pri
niektorých deťoch sú problémy len doma
alebo, naopak, len v škole. Inokedy sa
zameriavajú na konkrétne objekty.
„V škole sa na dieťa kladú isté požiadavky.
Musí sedieť určitú dobu, a to býva pre
takéto deti ťažko splniteľné. Preto
narúšajú vyučovací proces. Rodičia majú
väčšinou negatívne odozvy zo školy. Aj pri
príprave na vyučovanie sú deti mrzutejšie,
nervóznejšie, môže sa to prejaviť na
zvýšenej emočnej labilite a agresívnejších
reakciách,“ vysvetľuje PhDr. Zuzana
Kajanová.
Deti trpiace poruchami správania sú
spravidla menej zrelé po sociálnej
a emocionálnej stránke.
„Popri tom môžu mať aj oslabenia
motorické a kognitívne, často je tam
motorická neobratnosť, teda porucha
riadenia pohybov. Preto deti nedokážu
plniť požiadavky školy, a tým sa poruchy
správania môžu stupňovať. Bývajú rušivé,
mrzuté, narúšajú vyučovací proces a často
nespolupracujú. Neraz majú problém aj
cez prestávky, napríklad vo vzťahoch so
spolužiakmi,“ vysvetľuje odborníčka.
Prvotné signály, ktoré najmä po nástupe
školskej dochádzky rodičia považujú
za bežné, a veria, že ich zvládnu, môžu
postupne prerásť do vážnych problémov.
„Rodič spravidla po čase cíti, že je
vyčerpaný, nezvláda to a je nútený
vyhľadať pomoc. Avšak niekedy sú
rodičia, naopak, nekritickí, ospravedlňujú
správanie dieťaťa alebo sa hanbia
ísť k odborníkovi a problémy sa
hromadia. V takomto prípade môže
odporučiť návštevu odborníka aj učiteľ,
vychovávateľ alebo detský lekár,“ uvádza
PhDr. Zuzana Kajanová.

Riešenie
Skôr či neskôr by sa dieťa s poruchou
správania malo dostať k odborníkovi.
V prvom kroku ide o vyšetrenie
u psychológa, v prípade potreby neskôr aj
u neurológa. Celá liečba sa koordinuje aj
v spolupráci so školou.
„Tieto deti majú neraz špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby. Popri
psychologických intervenciách sa môže
navrhnúť aj postup podľa štátneho

Odborníci diagnostikujú poruchy
správania zväčša vo veku okolo šiesteho až
siedmeho roku života.
vzdelávacieho programu pre deti
s poruchami správania. Keďže často
sú pridružené aj poruchy učenia, dieťa
vyšetrí aj špeciálny pedagóg
a ten navrhne, ako s nimi pracovať na
jednotlivých predmetoch, navrhne aj
prípadnú úpravu učebných osnov. Podľa
školského zákona ak dieťa tak narúša
vyučovanie, že sa nedá pracovať, môže byť
na chvíľu vyňaté z vyučovacieho procesu,
ale musí byť preň zabezpečený dozor,“
vysvetľuje psychologička.
K tomuto kroku sa pristupuje najmä
v obzvlášť závažných prípadoch.
„Napríklad pri ťažkých formách ADHD,
keď dieťa nevie fungovať a môže ubližovať
sebe aj spolužiakom, možno navrhnúť
aj oslobodenie od dochádzania do školy
a dieťaťu je navrhnutá individuálna
forma vzdelávania. Dieťa sa nevzdeláva
v škole s ostatnými, ale učiteľ chodí za
ním a zadáva mu úlohy. Toto je však
opatrenie, s ktorým musí súhlasiť aj
zákonný zástupca,“ dodáva PhDr. Zuzana
Kajanová.

a pozornosti, sú spravidla emočne
labilnejšie a dráždivejšie. Prejavovať sa
to môže len u vybraných ľudí, u iných
nie. To často platí aj v škole.
„U niektorých detí sa poruchy
nemusia prejavovať a u niektorých sú
vystupňované. Tieto deti reagujú aj na
emočné podnety oveľa intenzívnejšie,
preto je vhodné spolupracovať s učiteľmi.
Aj tí by mali vedieť, že dieťa nerobí zle
naschvál, ale nemôže za to a súvisí to aj
s poruchou centrálnej nervovej sústavy.
Z tohto dôvodu aj učitelia musia mať
iný prístup a používať iné výchovno-vzdelávacie metódy. Veľa závisí aj
od osobnosti učiteľa, pretože niektorí
učitelia môžu stupňovať problémy
a vyvolávať agresivitu u dieťaťa.
Bohužiaľ, sú aj takí,“ vraví PhDr. Zuzana
Kajanová.

Zlepší sa to?
Prejavy porúch správania a porúch
pozornosti sa spravidla vekom strácajú.
Nie je to však pravidlom.

Skôr či neskôr by sa dieťa s poruchou
správania malo dostať k odborníkovi.
V prvom kroku ide o vyšetrenie u psychológa,
v prípade potreby neskôr aj u neurológa.
V rodine aj v škole
Diagnóze sa spravidla musí prispôsobiť
prostredie v škole, ale aj doma.
„Opatrenia v rodine závisia aj od toho,
aké sú príčiny porúch, či je príčinou
príliš benevolentná výchova, alebo,
naopak, príliš prísna výchova. Aj tá môže
spôsobovať agresivitu dieťaťa. V mnohých
prípadoch učíme rodičov, ako na prejavy
reagovať, a dávame im rôzne alternatívy,
ako by mohli reagovať. Úspech závisí
od mnohých faktorov. Je to naozaj beh
na dlhú trať a tieto deti vyžadujú veľa
trpezlivosti,“ dodáva odborníčka.
Deti, ktoré trpia poruchami správania

„Prognóza závisí od inteligencie dieťaťa,
spolupráce rodiča a ich vzájomného
vzťahu. Niektoré poruchy môžu
v období dospievania prerásť do porúch
osobnosti a pretrvajú aj v dospelosti.
Dokonca ak sa neriešia, môžu naštartovať
aj kriminálnu kariéru jedinca, najmä
ak sú vystupňované agresívne
prejavy alebo ak je pri ADHD výrazná
impulzívnosť. Niekedy je nutné riešiť
to aj medikamentózne. Preto je vhodné
pri týchto poruchách včas zasiahnuť
a problém neodkladať, ale riešiť ho
čo najskôr,“ uzatvára PhDr. Zuzana
Kajanová.
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bipolárna afektívna porucha

Text: Lucia Szkanderová
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

v ranej dospelosti – medzi 15. a 25.
rokom života. Nie je to podmienka, táto
porucha sa môže prihlásiť v akomkoľvek
veku.
Maniodepresia sa prejavuje silnými
výkyvmi nálad. U niektorých jedincov sa
maniodepresia objaví len niekoľkokrát
za život, u ďalších aj niekoľkokrát za
rok. Keďže ide o dlhodobejšie stavy,
odzrkadľuje sa to nielen na myslení
človeka, ale aj na jeho duševnej a telesnej
aktivite. A ako už vyplýva z názvu,
striedajú sa fázy depresie s fázami mánie
(či hypománie – miernejšie príznaky).

Štyri podskupiny bipolárnej poruchy
(podľa intenzity príznakov):
—

Maniodepresia – Ničí
medziľudské vzťahy,
berie peniaze aj
prácu
Čo je maniodepresia?
Istá premenlivosť nálad každého z nás je prirodzená. Takisto je normálne,
ak určité emocionálne stavy pretrvávajú dlhodobejšie – vtedy hovoríme
o tzv. dobrých dňoch a horších dňoch. No už nie je v poriadku, ak nás
zlá nálada prepadne z ničoho nič, a potom nás celé týždne psychicky
vyčerpáva a silno zasahuje do každej oblasti života.
V takom prípade už nejde o prirodzený životný kolobeh, ani o povahovú
črtu človeka. Pravdepodobnejšia je vážna psychická porucha –
maniodepresia.
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Maniodepresia (alebo manicko-depresívna psychóza) je biologicky
podmienená psychická porucha.
V súčasnosti sa viac používa pojem
bipolárna afektívna porucha, no my
zostaneme pri slove maniodepresia (je
kratšie).
Maniodepresia sa vyskytuje u 1 až 2 %
populácie, v miernejšej forme aj
častejšie. Postihuje všetky rasy a etnické
skupiny, rovnako mužov aj ženy.
U žien však pozorujeme neskorší nástup
choroby, taktiež sa u nich častejšie
striedajú depresívne obdobia.
Prvá epizóda maniodepresie najčastejšie
prepukne v čase dospievania alebo

—

—

—

Bipolárna porucha I – depresívna fáza
sa strieda s manickými záchvatmi,
ktoré sú výrazné. Lekári obvykle
stanovia diagnózu v manickom
období.
Bipolárna porucha II – manická fáza je
menej výrazná, pacientovo správanie
nie je až také výstredné, aby si to
okolie všimlo (tzv. hypománia). Ako
prvá nastupuje depresia, no celkové
príznaky sú málo výrazné, preto
sa ťažko určuje správna diagnóza.
Hypománia sa potom často zamieňa za
koniec depresívnych stavov.
Bipolárna porucha III – striedanie
náladových stavov predchádza
nejakému ochoreniu alebo ide
o následok liečby antidepresívami
(alebo inými látkami), ktorými sa
cielene pôsobí na náladu.
Cyklothymia – striedanie hypománie
a ľahších depresívnych nálad.

Maniodepresia – typické príznaky
Základnou podmienkou na stanovenie
diagnózy je práve striedanie depresívnej
a manickej fázy, pričom obidve fázy majú
absolútne odlišné príznaky. Pozrieme sa
na to podrobnejšie a spomenieme všetky
známe prejavy.

Depresívna fáza
Toto obdobie trvá najmenej dva týždne.
U pacienta sa objavujú príznaky, ktoré sú
typické pre depresiu. V polovici prípadov
sa porucha ohlási práve depresívnou
fázou. V tomto období sa u pacienta
vyskytujú tieto symptómy:
— strata záujmu o okolie, neschopnosť
prežívať radosť – nezáujem o aktivity,
ktoré mu predtým prinášali radosť,
— pocity smútku, beznádeje,
pesimizmus,

Maniodepresia sa vyskytuje u 1 až 2 %
populácie, v miernejšej forme aj častejšie.
Postihuje všetky rasy a etnické skupiny,
rovnako mužov aj ženy.
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—

—

podceňovanie seba samého, strata
sebadôvery, nízke sebahodnotenie,
pocity viny, výčitky voči sebe samému,
záchvaty úzkosti,
myšlienky na smrť aj na samovraždu,
spomalené reakcie, nerozhodnosť,
zhoršená pamäť aj schopnosť myslieť,
sťažená komunikácia s inými ľuďmi,
spomalená reč, chudobný slovný
prejav,
nepokoj, nesústredenosť, neschopnosť
koncentrácie na určitú činnosť,
častá únava, pokles energie, pocit
vyčerpanosti (aj po bežnej činnosti,
ako napr. obliekanie),
somatické prejavy – rôzne poruchy
spánku – nespavosť, problémy so
zaspávaním, nepokojný spánok,
prebúdzanie sa s úzkosťou alebo
naopak – potreba častejšie a dlhšie
spať,
zmena chuti do jedla (až
nechutenstvo) alebo naopak –
prejedanie sa, a teda aj časté zmeny
hmotnosti.

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Manická fáza
Táto fáza trvá najmenej týždeň. Slovo
mánia zahŕňa pojmy ako zaujatosť,
posadnutosť, besnosť až šialenosť. Tak by
sa dali zjednodušene vyjadriť pacientove
nálady. Svojím konaním zachádza do
krajností. Typické sú tieto prejavy:
— výrazná zmena nálady – viditeľne
expanzívna, presahujúca normu, pre
dotyčného je netypická,
— euforické prežívanie pocitov,
— spontánnosť, hravosť, neviazanosť
v správaní,
— nadmieru veselá nálada, pre ostatných
ohromujúca,
— naopak – zvýšená podráždenosť,
prehnané reakcie aj na nepatrné
podnety až agresívne správanie,
— sklony ku konfliktom, arogantné
správanie,
— výrazná mimika, zvýšená gestikulácia,
— výrazná aktivita, pohyblivosť, potreba
stále niečo robiť,
— telesný nepokoj, roztržitosť,

—
—

prehnané športovanie, sklony
k adrenalínovým aktivitám,
nerešpektovanie bežného rytmu dňa –
činnosť aj v noci,
výstredné až extravagantné
obliekanie,
zrýchlený tok myšlienok, nesúvislé
myslenie,
bezbrehá zhovorčivosť, oslovovanie aj
cudzích ľudí, časté telefonovanie,
zrýchlená a nesúvislá reč – logorea,
nečitateľný písomný prejav – graforea,
vysoké sebavedomie, nereálne
posudzovanie svojich schopností
a možností,
strata sebakontroly,
veľkolepé až nereálne plány, slepý
optimizmus,
nereálne videnie sveta až blúznenie či
halucinácie,
paranoidné predstavy – niekto ma
sleduje, oni ma chcú zničiť,
častá zmena činnosti, viac začatých
aktivít,
znížená potreba spánku,
nevhodné sociálne správanie, strata
zábran,
zvýšená sexuálna energia, sklony
k nevhodnému sexuálnemu správaniu,
riskantné správanie, konanie bez
domyslenia možných dôsledkov –
rýchla jazda autom, riskantné
investície…

Hypománia
Príznaky mánie sú málo intenzívne.
Prejavujú sa len ako zvýšená aktivita či
optimistickejšie videnia sveta. Pacienti
to vnímajú ako príjemné obdobie,
pracovne plodné a tvorivé. Nemajú dôvod
na vyhľadanie odbornej pomoci. Ich
správanie nie je natoľko výrazné, aby
blízke okolie vycítilo problémy.

Remisia
Remisiou označujeme obdobie medzi
jednotlivými fázami. Táto perióda je bez
príznakov, čo môže mať rôzne trvanie.
U niektorých pacientov sa však obdobie
pokoja vôbec nevyskytuje.
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bipolárna afektívna porucha
Prechodný stav
Tento stav kombinuje príznaky oboch
fáz, preto ho niekedy ťažko odlíšite od
manického stavu. Prechodný stav je
nebezpečný hlavne kvôli zvýšenému
riziku samovraždy, čo hrozí najmä u žien,
dospievajúcich a závislých ľudí. Prechodný
stav je zaznamenaný u 20 % prípadov
bipolárnej poruchy typu I.

degeneratívne choroby (Parkinsonova
choroba, sclerosis multiplex) či
metabolické poruchy.

Život s bipolárnou poruchou
Netreba zdôrazňovať, že prejavy
maniodepresie sú pre pacienta veľmi
zničujúce. Veď zasahujú do rôznych
aspektov bytia. Či už ide o depresívnu

Základnou podmienkou na stanovenie
diagnózy je práve striedanie depresívnej
a manickej fázy, pričom obidve fázy majú
absolútne odlišné príznaky.
Príčiny maniodepresie
Prečo sa maniodepresia u niekoho
vyvinie, nie je nateraz jasné. Predpokladá
sa, že chorobu vyvoláva nerovnováha
biochemických látok v mozgu –
neurotransmiterov, predovšetkým
sérotonínu, noradrenalínu, dopamínu,
kyseliny gamaaminomaslovej a glutamátu.
Bežné je aj spojenie s inými chorobami
a poruchami psychického charakteru.
V 20 % prípadov je maniodepresia spojená
s úzkostnou poruchou, pri závislostiach
od návykových látok je to dokonca 60 %.

Maniodepresia je biologicky
podmienená porucha
Nie je to teda slabosť osobnosti, ani
dôsledok nedostatočnej výchovy. Hlavnú
rolu zohráva genetika – ak sa totiž
u jedného rodiča prejavila bipolárna
porucha I. typu, je 10 % riziko, že sa objaví
aj u jeho dieťaťa.
Za prepuknutím choroby však nájdeme aj
iné faktory, hlavne hormonálne zmeny,
psychologický profil či vplyvy vonkajšieho
prostredia (napr. traumatizujúce zážitky
v detstve). Určité záťažové situácie môžu
byť spúšťačmi či urýchľovačmi epizód:
— strata blízkej osoby,
— významná životná zmena,
— vyčerpanosť, pracovná preťaženosť,
— nedostatok spánku,
— prostredie s negatívnymi emóciami,
— časté hádky v rodine.
Vo výnimočných prípadoch je spúšťačom
maniodepresie organická príčina.
Najčastejšie ide o pooperačné stavy,
otras mozgu, mozgový nádor, zvýšenú
činnosť štítnej žľazy, infekčné ochorenia,
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alebo manickú fázu, choroba hlboko
ovplyvňuje celý život.
Vieme si predstaviť, aké ďalekosiahle
dôsledky má konanie človeka v manickej
fáze? Ako to vplýva na jeho vzťahy,
profesijný život či finančnú stránku?
Prejdime si to postupne.

Maniodepresia a vzťahy
Okrem pacienta sú to predovšetkým
jeho najbližší, ktorí trpia jeho poruchou.
Počas depresívnej fázy sú mu veľkou
oporou, pomáhajú mu s bežnými vecami.
V manickom období zas musia čeliť
rôznym krajnostiam, bláznivým nápadom,
výstrednému správaniu.
Niet sa čo diviť, že manželstvá
maniodepresívnych ľudí sa často
rozpadajú. Prispieva k tomu aj skutočnosť,
že v manickej fáze sa človek môže
správať výstredne, vypúšťa neslušné
poznámky, ukazuje vulgárne gestá, čo je
veľmi nepríjemné, ak máme spoločných
známych. Celkovo zvýšená sexuálna
energia zas prináša milostné romániky
a promiskuitné správanie.
Blízki ľudia sa cítia bezradní, preto sú to
často oni, kto vyhľadá odbornú pomoc.
A je to správny krok, pretože s ich

pomocou odborník dokáže ľahšie určiť
diagnózu. Po identifikácii problému
potom lepšie čelíme správaniu pacienta.
V každom prípade si to vyžaduje mnoho
síl, súcitu a empatie.

Rizikové zaobchádzanie s ﬁnanciami
Jedným z najčastejších znakov manickej
fázy je nezodpovedné a riskantné
zaobchádzanie s peniazmi. Kvôli silnému
nadšeniu a eufórii človek podľahne
záchvatom nakupovania alebo organizuje
finančne nákladné večierky. Pritom
absolútne nehľadí na to, čo si môže
dovoliť – pokojne zájde do debetu alebo si
peniaze požičia.
K finančným problémom môžu prispieť
aj neuvážené investície, stávkovanie,
nereálne podnikateľské plány, pokuty,
súkromné pôžičky. Keď sa k tomu
pripočíta strata zamestnania či
neschopnosť vykonávať doterajšiu
profesiu, zázemie celej rodiny je veľmi
ohrozené.

Maniodepresia a práca
Pacient v manickej fáze síce môže
disponovať vysokým pracovným
nasadením, hyperaktivitou, húževnatou
činnosťou (aj dlho do noci), nemá to
však dlhodobý charakter. Navyše jeho
činnostiam chýba systematickosť,
usporiadanosť.

Napriek tomu niektorí pacienti označujú
tieto fázy za veľmi plodné a kreatívne.
Toto však platí skôr pre hypomániu,
nie manickú fázu. V každom prípade –
následná depresívna fáza položí jedinca na
lopatky, oberie ho o akúkoľvek energiu
a chuť do práce.
Neschopnosť fungovať v pracovnom
procese, kde sa od človeka očakáva
pravidelný výkon, sa prejaví pomerne
rýchlo, nemožno to dlho skrývať. Na
druhej strane, niektorí pacienti opustia
zamestnanie dobrovoľne, pretože zatúžia
po zmene kariéry, čo je dôsledok manickej
fázy.
Žiaľ, maniodepresia dokáže výrazne
zasiahnuť do kariérneho života jedinca aj
do jeho finančných príjmov. Pri vhodnej
liečbe a disciplinovanosti chorého je však
pravdepodobnosť zaradenia do pracovného
života pomerne vysoká (oproti iným
psychickým poruchám a ochoreniam).

Právne dôsledky maniodepresie
To, že maniodepresívni ľudia prichádzajú
v manickej fáze do konfliktu so zákonom,
dokonca páchajú trestnú činnosť, nie je
nič výnimočné. Uvádza sa, že je to až 30 %
pacientov, prevažne mladších ľudí.
Ide o urážky na cti, krádeže, podvody,
násilnícke správanie, znásilnenia,
ujmy na zdraví, poškodenia majetku,
exhibicionizmus, dopravné priestupky.

Maniodepresia a alkohol
V manickej fáze často dochádza
k nadmernému užívaniu alkoholu,

cigariet alebo iných návykových látok.
Z tohto dôvodu niekedy dôjde k chybnej
diagnostike, pretože nevhodné správanie
sa vysvetlí závislosťou alebo chvíľkovou
opitosťou.
Konzumácia návykových látok však
s bipolárnou poruchou úzko súvisí. Až
60 % pacientov totiž trpí maniodepresiou
aj závislosťou, čo negatívne stavy,
samozrejme, ešte prehlbuje.
Niekedy sa maniodepresia prejaví práve
po užití drog (napr. kokaínu) alebo po
nadmernom požití alkoholu. Užívanie
návykových látok je však skôr dôsledkom
poruchy než jej príčinou.

Maniodepresia a samovražda
Maniodepresia prináša do života
človeka mnoho komplikácií. Najväčším
nebezpečenstvom je riziko samovraždy,
ktoré je tu veľmi vysoké. Z prieskumov,
ktoré uskutočnili vo viacerých
rozvinutých krajinách, vyplýva, že až
15 % neliečených pacientov umiera
vlastnou rukou a viac ako 25 – 50 % sa
o samovraždu aspoň raz pokúsi.

Bipolárna porucha u detí
Niektoré symptómy maniodepresie môžu
vyplávať na povrch už počas detstva alebo
dospievania. Predpoklady na poruchu
sa v tomto období prejavia ako určité
výchovné problémy, zvýšená dráždivosť,
výbuchy hnevu, úzkostné stavy atď.

Liečba bipolárnej poruchy
Tak ako pri každej inej chorobe,
na začatie účinnej liečby treba čo
najpresnejšiu diagnostiku. Žiaľ, v prípade
maniodepresie nie je stanovenie vždy
stopercentne úspešné, lebo počiatočné
príznaky nie sú zakaždým zreteľné.
K presnej diagnóze teda často dôjdeme až
po rozvinutí poruchy. To trvá niekedy aj
niekoľko rokov.
Antidepresíva nie sú v prípade
maniodepresie vhodnou voľbou. Treba si
totiž uvedomiť, že práve ich účinky môžu
vyvolať manický stav. Ako účinné lieky sa
osvedčili tzv. stabilizátory nálad, hlavne
thymoprofylaktiká (thymoregulátory)
a normothymiká (normalizujú náladu).
Najpoužívanejšou látkou je lítium.
K lepším výsledkom pri manicko-depresívnych stavoch možno dospieť
kombináciou liekov a psychoterapie.
V niektorých prípadoch je prínosné, keď
sa začne s rodinnou terapiou, alebo so
psychologickým usmernením blízkych
(alebo inej blízkej osoby pacienta).
Pochopiteľne, veľkú rolu v úspešnosti

Známe osobnosti
s bipolárnou poruchou:
— Miloš Kopecký (zosnulý český herec)
— Richard Müller (slovenský spevák)
— Petr Muk (zosnulý český spevák)
— Kurt Cobain (zosnulý americký
hudobník)
— Mariah Carey (americká speváčka)
— Robbie Williams (britský spevák)
— Ozzy Osbourne (britský spevák)
— Catherine Zeta-Jones (americká
herečka)
— Vincent van Gogh (zosnulý
holandský maliar)
— Hans Christian Andersen (zosnulý
dánsky rozprávkar)
— Winston Churchill (zosnulý britský
štátnik)
— Robert Schumann (zosnulý nemecký
hudobný skladateľ)

Filmy, kde vystupujú
postavy s príznakmi
maniodepresie (alebo
s podobnými
osobnostnými črtami):
— Električka zvaná túžba (réžia: Elia
Kazan, 1951)
— Žena pod vplyvom (réžia: John
Cassavetes, 1974)
— Pollock (réžia: Ed Harris, 2000)
— Veľká ryba (réžia: Tim Burton, 2003)

liečby zohráva ochota pacienta
spolupracovať, jeho disciplinovanosť.
Mal by dodržiavať pravidelný denný
režim, zdravo sa stravovať, primerane
sa hýbať.
Zdroje:
Christian Gay: Bipolární porucha, Rady pro
rodiny a blízké osoby s maniodepresivními
stavy, Portál, s. r. o., Praha 2010
www.dusevnezdravie.sk/bipolarna-afektivnaporucha/
www.lundbeck.com/sk/poruchy-mozgu/
ostatne-ochorenia/bipolarna-afektivnaporucha
https://stressﬁx.sk/bipolarna-porucha/
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abstinenčný syndróm

Text: Lucia Szkanderová
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Abstinenčný syndróm u alkoholika
sprevádzajú:

Psychická
a fyzická
závislosť od
návykových
látok
Akákoľvek závislosť je pre človeka
deštrukčná. Kým sa závislosti
zbaví, bude mu ničiť všetky
aspekty života. Pri toxikománii je to
predovšetkým zdravie.

Existujú látky, na ktoré si telo zvykne
veľmi rýchlo, a potom už bez nich
nedokáže fungovať. Niečo mu skrátka
chýba, v tomto prípade nejaká vonkajšia
látka. Keď sa človek rozhodne zbaviť
závislosti, čaká ho niekoľko nepríjemných
prekážok. Tou prvou, a zároveň
najzávažnejšou, je abstinenčný syndróm.

Závažnosť sa odvíja od viacerých faktorov,
ako je druh závislosti, pokročilosť
závislosti, celkový zdravotný stav
a podobne. Abstinenčný syndróm
prebieha spravidla v dvoch fázach.
Prvá, akútna fáza, trvá niekoľko dní
a prejavuje sa výraznými, predovšetkým
fyzickými príznakmi, no niekedy aj
psychickými. Po akútnej fáze nastáva
postakútna fáza. Pre tú sú typické menej
výrazné príznaky, väčšinou psychického
charakteru. Postakútna fáza trvá niekoľko
týždňov až mesiacov.

Príznaky abstinenčného syndrómu:
—

—

Čo je abstinenčný syndróm?
Abstinenčný syndróm predstavuje
súbor príznakov, ktoré sa objavujú, ak
organizmus nie je intoxikovaný látkou,
od ktorej je závislý. Škála intenzity
abstinenčného syndrómu je veľmi široká –
od nepatrných prejavov až po život
ohrozujúce stavy.
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—

fyzické zmeny – triaška, kŕče
v nohách, bolesti celého tela, potenie,
nevoľnosť, zvracanie, hnačka,
nechutenstvo, teploty, zimnica,
nespavosť, zvýšená činnosť srdca,
zvýšený krvný tlak, chudnutie,
psychické zmeny – silné baženie
(túžba) po droge, depresia, úzkostné
stavy, úbytok energie, únava, túžba po
spánku, precitlivenosť, halucinácie,
bludy,
zmeny v správaní – nepokoj,
nesústredenosť, podráždenosť,
neschopnosť prežívať radosť.

—

—

—
—
—

Psychotické poruchy – najmä
halucinácie: sluchové (počutie hlasov),
aj zrakové (človek vidí malé zvieratá).
Halucinácie zvyknú po niekoľkých
dňoch ustúpiť, no niekedy majú aj
chronický priebeh.
Paranoidné psychózy – bludy
prenasledovania či chorobná
žiarlivosť. Psychózy sú síce
zriedkavejšie, ale ich priebeh je
chronický.
Amnestický syndróm – výpadky pamäti.
Alkoholická demencia – pokles
intelektových funkcií.
Alkoholická depresia – rôznej intenzity
alebo priebehu.

Abstinenčný syndróm pri užívaní
heroínu

Zoznam príznakov je naozaj veľmi dlhý.
Pri kombinácii viacerých symptómov
si vieme predstaviť, aké silné utrpenie
musí človek zažívať. Závislý jedinec
sa mnohokrát dostáva do ťažko
zvládnuteľných stavov.

Abstinenčný syndróm u alkoholika
Alkohol je v našej spoločnosti najčastejšie
zneužívanou návykovou látkou. Hoci ide
o spoločensky tolerovanú drogu, tento
druh závislosti nie je o nič menej závažný
ako závislosť od tvrdých drog. Svedčia o
tom aj abstinenčné príznaky, ktoré môžu
človeku privodiť až smrť.
Ak ide o dlhodobú a silnú alkoholovú
závislosť, pri abstinencii, či dokonca
len redukcii užívania dochádza k
alkoholickému delíriu (delírium tremens).
Delírium je veľmi vážny stav, pre 5 – 15 %
pacientov smrteľný. Delírium sa objavuje
po 6 – 48 hodinách od posledného požitia
alkoholu. Prejavuje sa zvýšeným potením,
nevoľnosťami, nechutenstvom, poruchami
spánku, dýchavicou, srdcovou arytmiou,
triaškou končatín, blúznením, rýchlymi
zmenami nálad (od silného nepokoja po
apatiu, z eufórie do agresie). Niekedy sa
dostavia aj kŕče, keď sa celé telo trasie ako
pri epileptickom záchvate.

Čo sa týka abstinenčného syndrómu pri
tvrdých drogách, príznaky sú rôznorodé.
Všetko pritom závisí od typu drogy.
Napríklad pri heroíne nastáva fyzická
závislosť veľmi rýchlo, rovnako rýchlo sa
dostavujú abstinenčné príznaky.
Už po 5 – 15 hodinách od užitia poslednej
dávky sa objavujú prvé telesné zmeny
ako potenie, slzenie, výtok z nosa,
triaška. Kríza vrcholí na druhý až tretí
deň, keď abstinujúci prekonáva kŕče,
hnačky, zimnicu, zvracia, čelí depresii až
samovražedným myšlienkam.
Po niekoľkých dňoch až týždni tento
akútny stav postupne mizne. Dostavuje sa
však veľmi silná únava trvajúca niekoľko
týždňov. Aj keď tieto fyzické príznaky
relatívne rýchlo vymiznú, zlé psychické
stavy pretrvávajú mesiace, niekedy aj roky.
Viete, čo sa v tejto fáze deje? Mozog sa
znovu učí vytvárať endorfíny, tzv. enzýmy
šťastia, ktoré sa počas dlhodobého
užívania heroínu prestali vylučovať.

Abstinenčný syndróm pri
amfetamínových drogách
Drogy amfetamínového typu, ako napr.
pervitín alebo extáza, nespôsobujú také
intenzívne fyzické problémy ako heroín.
Vysadenie drogy sa však viac prejaví
po duševnej stránke. Abstinujúci bude
nasledujúce dva až tri dni pociťovať:
— túžbu po droge,
— intenzívnu únavu,

—
—
—
—

túžbu po spánku – zároveň poruchy
spánku a nepríjemné sny,
zvýšenú chuť do jedla,
podráždenie,
úzkosť, depresiu.

Novorodenecký abstinenčný syndróm
Sú to veľmi smutné prípady.
K abstinenčnému syndrómu totiž
dochádza hneď po narodení dieťaťa,
keď jeho matka užívala návykové látky
počas tehotenstva. Dieťa nedobrovoľne
dostávalo návykové látky cez placentu,
no keď sa prísun preruší (pôrodom – čiže
odstrihnutím od matky), abstinenčný
syndróm sa prejaví prakticky okamžite.
Novorodenec má ťažkosti:
— neurologické – kŕče, podráždenosť,
nespavosť,
— respiračné – dýchavica, zástava
dýchania, modranie, výtok z nosa,
— zažívacie – problémy pri saní
a prehĺtaní, hnačky, celkové
neprospievanie,
— ďalšie – zvýšená teplota, zrýchlená
činnosť srdca, nadmerné potenie atď.

Abstinenčný syndróm ešte v tele matky
Abstinenčný syndróm sa môže prejaviť
už v maternici, keď závislá matka preruší
užívanie návykovej látky. Plod má
abstinenčné príznaky skôr ako matka –
napríklad zvýši svoju pohybovú aktivitu,
ale môže mať aj kŕče, ktoré zapríčinia
nedostatočný prísun kyslíka do mozgu,
a potom hrozí jeho poškodenie. Rovnako
môže dôjsť k vnútromaternicovému úmrtiu.
Keď sa dieťa nakoniec narodí, závažnosť
abstinenčného syndrómu sa opäť odvíja
od druhu návykovej látky. Stav týchto
novorodencov si vyžaduje mimoriadnu
zdravotnú starostlivosť. Niektoré deti
sa z toho dostanú bez ujmy, iné majú
trvalé následky, ale najťažšie prípady sa
zvyčajne končia úmrtím.

Liečba abstinenčného syndrómu
Na úspešné zvládnutie abstinenčného
syndrómu existujú detoxikačné programy.
Tie poskytujú závislým osobám čo
najlepšie podmienky na zvládnutie
náročného obdobia. Kde a akým
spôsobom bude detoxikačný program
prebiehať, závisí od miery závislosti,
resp. sily príznakov, ktoré nastupujú pri
odvykaní.
Ľahšie abstinenčné formy, ako napr.
mierny tras, nespavosť, sa dajú zvládnuť

aj v ambulancii praktického lekára alebo
psychiatra – podávaním upokojujúcich
liekov. Pri ťažších či život ohrozujúcich
stavoch je nevyhnutná ústavná liečba, a to
buď na psychiatrických oddeleniach, alebo
v špecializovaných zariadeniach.

Postakútny abstinenčný syndróm
Keď intenzívne abstinenčné príznaky
pominú, pre človeka to zďaleka
neznamená koniec trápenia. Čakajú
naňho ďalšie prekážky, najmä v podobe
postakútneho abstinenčného syndrómu.
Príznaky sú väčšinou psychického
charakteru, ale môžu pretrvávať veľmi
dlho – týždne, mesiace i roky.
Niektoré prejavy pretrvávajú dokonca po
celý život. Človek potrebuje nepretržitú
farmakologickú alebo psychoterapeutickú
liečbu. A to je hlavný dôvod, prečo je
liečba závislosti od návykových látok taká
problematická a prečo sú recidívy také
časté.
Príznaky postakútneho abstinenčného
syndrómu:
— depresia, úzkosť, panika,
— neschopnosť pociťovať radosť,
— obsedantno-kompulzívne správanie,
— negatívne myšlienky,
— beznádej, hlboké pocity viny,
— silná túžba po droge,
— nesústredenosť,
— problémy s fyzickou koordináciou,
— zvýšená citlivosť na bolesť.
Zdroje:
www.solen.sk/
pdf/2af94bde56e37f8dce7ecb180c4bb33d.
pdf
www.drogy.org/index.php/drogova-zavislost/
abstinencny-syndrom
www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/
zavislost/
www.infodrogy.sk/index.
cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&
DocumentID=1034
www.zivotbezzavislosti.sk/2018/09/11/
postakutny-abstinencny-syndrom-co-mozemocakavat/
www.drogy.sk/drogy/heroin.htm
www.zivotbezzavislosti.sk/2018/09/12/
co-potrebujes-vediet-o-deliriu-tremens-a-oabstinencnych-priznakoch/
Jozef Benkovič: Pacient – alkoholik,
zdravotné riziká, možnosti liečby
v ambulantnej starostlivosti praktického
lekára, OLÚP, Predná Hora, n. o., 2006
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narcizmus

Text: Lucia Szkanderová
Zdroj: www.slovenskypacient.sk

Najdôležitejší
človek? Predsa ja!
Aj vám sa zdá, že ľudia sú dnes
akísi samoľúbejší? Sú arogantnejší,
povyšujú sa nad ostatných?
Nuž, dnešná doba s precízne
vypracovanými profilmi na
sociálnych sieťach týmto
vlastnostiam veľmi praje.

Mnohí sú dnes zameraní hlavne sami na
seba, ego im silnie a nabádania súčasného
sveta, ako napríklad musíš uveriť tomu, že
ty si ten najlepší, ich v tom iba podporujú.
Chcete malý príklad? Všetci poznáme
spevácku súťaž Superstar. Zakaždým sa do
nej prihlási viac ako 10000 ľudí a väčšina
verí, že sa z nich môžu stať profesionálni
speváci. Komické sú odchody zo scény,
keď vyradený spevák vysvetľuje porote, že
nič nepochopila. Takto sa narcizmus javí
navonok. Čo je však skutočná narcistická
porucha osobnosti? V čom spočíva jej
podstata? Skúsime si to vysvetliť.

Mýtus o Narkissovi
Pojem narcizmus vychádza z gréckej
mytológie. Narkissos bol mládenec,
ktorý disponoval telesnou krásou, no
bol chladný, nejavil záujem o iných ľudí.

Celý svoj záujem upriamoval na vlastný
výzor. Keď sa však zahľadel do svojho
obrazu na hladine vody, pochopil, že jeho
láska k vlastnému obrazu nikdy nebude
opätovaná, a od žiaľu sa utopil. Následne
sa premenil na jarný žltý kvet – narcis.

Narcizmus v histórii psychoterapie
Pojem narcizmus sa v psychológii začal
používať v 19. storočí, keď bol definovaný
ako strata sexuálnych emócií v dôsledku
absolútnej sebalásky. Podľa Sigmunda
Freuda je narodené dieťa vo svojej
podstate narcistické, všetko vníma ako
súčasť seba.
Vývinom sa narcizmus postupne mení
v lásku k objektom vonkajšieho sveta.
V určitej miere je ľudská bytosť stále
zameraná na seba, no pri zdravom vývine
sa od narcizmu oslobodí. V opačnom
prípade ostáva akoby uväznená a nezrelá.

Narcistická porucha osobnosti –
základná charakteristika
Ľudia s narcistickou poruchou
osobnosti sa navonok prejavujú silným
sebavedomím, vyzdvihovaním vlastnej
dôležitosti, jedinečnosti a nadradenosti
nad druhými. Snažia sa byť stredobodom
pozornosti, hovoria väčšinou len
o sebe. Od okolia vyžadujú nadmerné
oceňovanie.
Vytvárajú si o sebe len pozitívny obraz,
ich predstavy sú však nereálne, vytvorené
fantáziou. Správajú sa arogantne,
povýšenecky, bez záujmu o iných, bez
schopnosti vcítiť sa do pocitov iného
človeka. Kvôli týmto vlastnostiam sa
dostávajú do konfliktu s druhými ľuďmi.
Narcistická porucha osobnosti sa
prejavuje dlhodobo a vo všetkých
oblastiach života. Človek často dosahuje
veľké spoločenské úspechy, to však dané
prejavy ešte zhorší, pretože si len potvrdí
vlastnú výnimočnosť. Životný štýl sa
vyznačuje orientáciou na výkon, kariéru,
uznanie a ocenenie.
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Ak však vnútorná motivácia nie je
dostatočne silná, človek potrebuje
vonkajší stimul. Ak niekde nenájde
dostatok ocenenia, rýchlo ho hľadá inde.
Prejavuje sa to nestálosťou v zamestnaní
a hektickými rozhodnutiami.

Narcizmus nie je sebaláska
Aj keď sa narcizmus spája so samoľúbosťou,
nie je to úplne tak. Prehnané
zdôrazňovanie vlastných kvalít má len
vonkajší charakter. V skutočnosti má osoba
s narcistickou poruchou nedostatočný pocit
vlastnej sebahodnoty. Osobnostné vnútro
má nenaplnené, preto potrebuje neustále
vyzdvihovanie svojej osoby.
Rovnako je to v spomínanom mytologickom

nastávajú tieto poruchy vo fáze vývinu,
keď v popredí stojí vzťah dieťaťa s matkou.
Podľa Rohra k poruche dochádza
v prípade, že matka je sama narcisticky
narušená alebo má iné psychické poruchy,
čo poznačí aj jej vzťah k dieťaťu. Napríklad
nedovolí dieťaťu prežívať určité pocity,
nedovolí mu prejaviť hnev a zlosť,
a tým dochádza k určitému zablokovaniu,
zmrazeniu prežívania prirodzených
pocitov.
K takémuto pôsobeniu pritom dochádza
väčšinou skryto, manipulatívne. Nič
však nemusí byť jednoznačné. Rovnaké
pôsobenie rodičov sa totiž zvykne prejaviť
rôzne u rôznych jedincov. Svoju rolu
určite zohrávajú aj dedičné vplyvy.

k sedeniam odmietavo, útočí na
terapeuta.
Útoky narcistu zvyknú byť trefné
a bolestivé, pretože títo pacienti majú
nadanie v odhaľovaní slabostí iných ľudí.
Od terapeuta sa teda vyžaduje určitá
skúsenosť a profesionalita.
V samotnej terapii sa používajú rôzne
metódy, jednou z nich je introspekcia.
Ide o znovunájdenie vzťahu s vlastným
ja, vytvárajúc ho na základe spomienok
z raného detstva. Je zaujímavé, že
narcisticky narušení ľudia majú vo
všeobecnosti málo raných spomienok
a svoje detstvo pokladajú za normálne
a nenápadné.

Aj keď sa narcizmus spája so
samoľúbosťou, nie je to úplne tak.
Prehnané zdôrazňovanie vlastných kvalít
má len vonkajší charakter. V skutočnosti
má osoba s narcistickou poruchou
nedostatočný pocit vlastnej sebahodnoty.
príbehu. Mládenec Narkissos v podstate
nemal rád sám seba, miloval len svoj obraz,
zrkadlo, nie skutočnosť. Ľudia, ktorých sa
zmocní narcizmus, sú vo svojej podstate
nešťastní, vnútorne prázdni bez základných
životných hodnôt. Trpia neistotou,
a preto si neustále musia dokazovať vlastnú
výnimočnosť.
Keď im nie je dopriate, teda nikto ich
neobdivuje a život sa nevyvíja podľa
ich predstáv (čo je pravidlo, pretože ich
predstavy sú nereálne), prežívajú silnú
frustráciu, zlosť, nenávisť, pomstychtivosť.
Majú tendenciu neustáleho obviňovania
iných.
Ich reakcie sú navonok niekedy až
agresívne, inokedy zas svoje negatívne
pocity vôbec nemusia dať najavo. Hlboko
vo svojom vnútri však cítia menejcennosť,
čo sa snažia prekrývať fantáziami
o vlastnej dôležitosti. Negatívne pocity
môžu vyústiť do inej psychickej poruchy.

Príčiny narcistickej poruchy
Aj keď sa prejavy narcizmu zvyčajne
objavia až v období dospievania, príčinu
hľadajme v ranom detstve – ide o tzv. ranú
poruchu osobnosti. Podľa psychoanalytikov

Narcistická porucha osobnosti
a terapia
Liečba narcistickej poruchy je veľmi
komplikovaná, a hlavne s neistým
výsledkom. Okrem toho pacienti zväčša
vyhľadajú pomoc nie kvôli samotnej
poruche (veď si ju neuvedomujú), ale kvôli
rôznym psychickým ťažkostiam, ktoré sa
u nich vyvinuli ako dôsledok poruchy. Ide
najmä o depresívne stavy a závislosti.
Ak máme človeku s narcistickou poruchou
osobnosti pomôcť, musíme docieliť
neľahkú vec. Potrebujeme ho doviesť
k prehodnoteniu vlastných postojov, ktoré
mu v živote spôsobujú iba problémy,
a spoločne hľadať konštruktívnejšie
riešenia. Na to si však on sám musí
uvedomiť vlastné nedostatky, čo je
problematické, pretože nekritickosť voči
sebe je podstatou poruchy.
V rámci terapie dochádza k typickým
prekážkam ako idealizovanie seba
samého, hľadanie chyby inde, nie v sebe,
obviňovanie druhých ľudí. Terapeut musí
preukazovať veľkú trpezlivosť, pretože
narcista potrebuje byť stále oceňovaný aj
v terapii, a keď mu to chýba, stavia sa

Katrin Aspen vo svojej príručke
Opuštěnost a sebeodcizení, Nové přístupy
k terapii narcistické poruchy osobnosti
uvádza, že práve znovuobjavovanie
spomienok a spracovanie minulosti
pomôže narcistickému človeku v oživení
stratených pocitov, ktoré boli v ranom
detstve zmrazené. Práve obnovenie
pôvodného cítenia je nádejou, že človek
nakoniec nájde sám seba.
Zdroje:
Heinz-Peter Rohr: Narcizmus – vnítřní žalář,
Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího
překonávaní, Portál, s. r. o., Praha 2001
Kathrin Asper: Opuštěnost a sebeodcizení,
Nové přístupy k terapii narcistické poruchy
osobnosti, Portál, s. r. o., Praha 2009
www.solen.sk/pdf/49732206d88d1c26054-3d9154f856447.pdf
www.prohuman.sk/psychologia/narcistickasebaregulacia-v-na-ciel-orientovanomspravani
www.zdravie.sk/choroba/39932/narcistickaporucha-osobnosti
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choroby slávnych

Text: Jana Krajčovičová

na mnohé straty, ktoré utrpel. Život
mladého muža, ktorý sa stal 16.
americkým prezidentom, bol plný
smútku a strát.
Mal iba 9 rokov, keď jeho matka
náhle zomrela. Kým dosiahol 20
rokov, pochoval tetu, strýka, sestru
a novorodeného brata. So svojím
otcom – farmárom a tesárom – nikdy
nemal dobrý vzťah a podľa spomienok
Lincolnovho bratranca Johna Hanksa
uňho pracoval ako otrok.

Abraham
Lincoln –
smutný
a vtipný
zároveň

Genetika i vplyv okolia

V boji s melanchóliou, ako sa

Hoci sa výskumu depresie v posledných
desaťročiach venujú veľké zdroje,
nevieme ju úplne vysvetliť. Vieme však
opísať jej všeobecné charakteristiky.
„Vďaka“ utrpeniu mnohých ľudí vieme
veľa o tom, čo majú spoločné.
Hlavnými faktormi depresie sú
biologická predispozícia a vplyvy
prostredia okolo nás. Niektorí ľudia sú
náchylnejší na depresiu jednoducho od
narodenia. Depresia a iné poruchy nálad
sa vyskytujú v rodinách nielen kvôli
tomu, čo sa v týchto rodinách deje, ale
aj kvôli genetickému materiálu.
U človeka, ktorý má jedného rodiča alebo
súrodencov s depresiou, je jedenapol
až trikrát vyššia pravdepodobnosť jej
výskytu ako u ostatnej populácie.

v minulosti označovali duševné

Smutní Lincolnovci

ochorenia, mu pomáhal humor.
Dnes by slávny americký prezident
dostal diagnózu klinická depresia.

Keď 24-ročný Abraham Lincoln v roku
1833 stretol krásnu 18-ročnú Ann
Rutledgeovú s výraznými modrými očami,
jemnou pleťou a pieskovými vlasmi, bola
to láska jeho života. Šťastie snúbencov
však netrvalo dlho – Ann vážne ochorela
a zomrela na horúčku neznámeho
pôvodu.
Lincolnov partner v právnickej kancelárii
William H. Herndon neskôr napísal, že
počas Anninej choroby Lincoln nejedol,
nespal a po jej smrti zostalo jeho srdce
smutné, zlomené a pochované v jej
hrobe. Budúci americký prezident hovoril
dokonca o samovražde.
Trvalo roky, kým sa zotavil. V decembri
1839 stretol Mary Toddovú, dcéru
bohatej rodiny obchodujúcej s otrokmi.
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Život mladého muža, ktorý sa stal
16. americkým prezidentom, bol plný
smútku a strát.
Práve toto spôsobilo, že Lincoln v zime
1840 – 1841 zasnúbenie zrušil. Udalosť
u neho vyvolala ďalšie vážne záchvaty
depresie – alebo teda melanchólie, ako
sa vtedy týmto prejavom hovorilo. Znova
nevstával z postele a hovoril o smrti.
Napokon sa cesty Abrahama Lincolna
a Mary Toddovej opäť spojili a pár sa
4. novembra 1842 zobral. V tomto vzťahu

však často dochádzalo k hádkam, čo
zrejme spôsobili odlišné charaktery
manželov.

Život plný strát
Dnes vieme, že úmrtie môže viesť
k nástupu depresívnych symptómov,
ktoré môžu trvať roky. Lincoln do
tohto obrazu určite zapadá – vzhľadom

Zdá sa, že aj depresia Abrahama Lincolna
má rodinnú históriu. Jeho rodičia Thomas
a Nancy Lincolnovci pochádzali z rodín
z Virgínie, ktoré na konci osemnásteho
storočia prešli cez Apalačské hory do
Kentucky. V roku 1806 sa vzali a mali tri
deti: Sarah, Abrahama a Thomasa. Hoci
sú naše informácie len útržkovité,
prinajmenšom obaja rodičia
vykazovali známky melanchólie.
Takmer všetky opisy Nancy
Lincolnovej ju charakterizujú ako
smutnú. Napríklad jej bratranec
John Hanks povedal, že v jej povahe
bola láskavosť, miernosť, neha, smútok.
A sám Lincoln opísal svoju matku ako
intelektuálnu, citlivú a tak trochu
smutnú.
Asi najvýraznejší dôkaz duševných
problémov v rodine Abrahama Lincolna
pochádza od jeho otca a predkov z jeho
strany.
Tom Lincoln bol spoločenským mužom
s talentom na vtipy a príbehy, ale aj
on mal svoju pochmúrnu stránku.
Podľa suseda v Kentucky mal
často smutnú náladu a podivné

Abraham
Lincoln, podobne
ako ďalší slávni
ľudia trpiaci
depresiami,
napríklad Winston
Churchill či Mark
Twain, používal
ako „protijed“ voči
depresii humor.

prechodné obdobia, počas ktorých
chcel byť sám. Jeho správanie bolo také
čudné, že sa ľudia pýtali, či Tom Lincoln
nestráca rozum.

Medzi melanchóliou a mániou
Lincolnov strýko Mordecai Lincoln
mal zasa veľké výkyvy nálady, ktoré
pravdepodobne zintenzívnilo silné
pitie. Duševné choroby neobišli ani
Mordecaiovu rodinu. Všetkých troch jeho
synov, ktorí sa fyzicky silne podobali
svojmu bratrancovi Abrahamovi,
považovali za melancholických mužov.
Podľa osadníka, ktorý poznal budúceho
prezidenta i jeho bratrancov, boli pre
nich charakteristické dve veci – výkyvy
nálad a veľký zmysel pre humor. Jeden
z týchto bratrancov divoko kolísal
medzi melanchóliou a mániou
a občas unikal od reality písaním
listov a poznámok, ktoré naznačujú
šialenstvo. Dcéru ďalšieho bratranca
umiestnili v psychiatrickej nemocnici.
Tridsaťdeväťročná Mary Jane Lincolnová
sa tam dostala po rozhodnutí súdu, ktorý
poznamenal, že jej choroba trvá trinásť
rokov.

Keď neboli antidepresíva
Medzi štandardné liečebné postupy
melanchólie patrilo v tej dobe agresívne
čistenie tela, odoberanie krvi, prehltnutie
ortuti a iných toxických látok na vyvolanie
zvracania, hnačky a hladovanie pacienta.
Vieme, že Lincoln vydržal ošetrenie, ktoré
spočívalo v ponorení do ľadovo studenej
vody až po krk.
Abraham Lincoln, podobne ako ďalší
slávni ľudia trpiaci depresiami, napríklad
Winston Churchill či Mark Twain,
používal ako „protijed“ voči depresii
humor. Na zlepšenie svojej nálady
rozprával vtipy a vtipné príbehy. Sám
Lincoln povedal: „Keby nebolo týchto
príbehov a vtipov, zomrel by som; sú pre
mňa ventilom, odháňajú moje nálady
a chmúrnosť.“
Humor do istej miery ochránil Lincolna
pred duševnými búrkami. Rozptýlil ho,
poskytol mu úľavu a potešenie
a pomáhal mu nadväzovať vzťahy s ľuďmi.
Lincoln používal na boj s depresiou aj
ďalšie recepty, ako napríklad lásku
k poézii a silné presvedčenie, že jeho
život mal dôležitý cieľ.
Zdroje:
www.inquirer.com
www.npr.org
www.nytimes.com
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Doposiaľ najväčší prieskum
postojov k demencii priniesol
prekvapivé závery
Najväčší prieskum postojov k demencii na svete ukázal prekvapivý
výsledok – dve tretiny ľudí si stále myslia, že choroba je skôr normálnou
súčasťou starnutia než neurodegeneratívnou poruchou. Na prieskume
medzinárodnej organizácie Alzheimer’s Disease International sa
zúčastnilo takmer 70-tisíc ľudí zo 155 krajín. Medzi respondentmi boli
ľudia s demenciou, opatrovatelia, lekári i široká verejnosť.
Správa, vydaná pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby
(21. septembra), poukázala na stigmu týkajúcu sa demencie, ktorá bráni
ľuďom vyhľadávať informácie, rady, podporu a lekársku pomoc, hoci by
mohli dramaticky zlepšiť dĺžku a kvalitu ich života. Ide pritom o jednu
z najrýchlejšie rastúcich príčin smrti na svete. Predpokladá sa, že
počet ľudí žijúcich s demenciou sa do roku 2050 zvýši na viac ako
trojnásobok – zo súčasných viac ako 50 miliónov na 152 miliónov.
Z prieskumu vyplýva, že až 48 % respondentov verí, že sa pamäť človeka
s demenciou nikdy nezlepší, a to ani s lekárskou podporou, kým jeden
zo štyroch ľudí si myslí, že nie je nič, čo by sme mohli urobiť, aby sme
zabránili demencii. Toto sú hlavné prekážky prístupu ľudí k pomoci,
poradenstvu a podpore. Stigma demencie je podobná stigme často
spojenej s duševným zdravím. V skutočnosti existuje po celom svete veľa
foriem podpory.
V správe sa ďalej uvádza, že viac ako 50 % lekárov súhlasí s tým, že ich
kolegovia ignorujú ľudí žijúcich s demenciou a 33 % ľudí si myslí, že ak
by mali demenciu, zdravotníci by ich nevypočuli.
Je zaujímavé, že 95 % účastníkov si myslí, že by sa v ich živote mohla
vyvinúť demencia a viac ako dve tretiny ľudí (69,3 %) by absolvovali
genetický test, aby zistili, či im hrozí demencia. Dve tretiny ľudí si však
stále myslia, že demencia je prirodzenou súčasťou starnutia. Strach
z rozvoja demencie je celosvetovo vysoký, ale skutočné pochopenie
choroby je nízke.
Preto sú podľa odborníkov potrebné informačné kampane, ktoré ukážu,
že hovoriť o demencii pomáha vyrovnať sa so stigmou, a povzbudia ľudí,
aby vyhľadali pomoc, radu a podporu.
Zdroj: https://wfneurology.org
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