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Editoriál

Správne rozhodnutie

Pandémia COVID-19 v uplynulých niekoľkých mesiacoch udrela plnou silou 
a pripomínajúc vlnu cunami zanechala za sebou obrovskú spúšť, žiaľ, aj 
v podobe mnohých obetí. Boli sme ako vo vojnovom stave, ktorý si každý deň 
vyžadoval rýchle, a najmä správne riešenia. Naše neslávne prvenstvo v počte 
úmrtí na milión obyvateľov zo začiatku tohto roka však odhalilo, že sme nešli 
správnym smerom a nebyť očkovania – v súčasnosti jedinej účinnej zbrani proti 
pandémii – asi by sme za svoje chyby zaplatili vyššiu cenu. 

Očkovanie je pre mnohých citlivou témou, ktorá otvára otázku nášho práva na 
slobodné rozhodnutie. Na to nám v demokratickej krajine pravdepodobne nikto 
siahať nebude, a tak je len na nás, akú cestu si zvolíme. Ak nie sme vyslovení 
odporcovia vakcinácie, ale stále váhame, možno si stačí spomenúť na slová 
lekárov z covidových oddelení. Alebo si pripomenúť, ako v nás zarezonovala 
šokujúca zvesť, že náš priateľ, kolega, známy prišiel o svojho blízkeho, ktorý 
podľahol covidu z plného zdravia... Alebo si možno stačí prečítať úvodný 
rozhovor nášho časopisu a dospieť k presvedčeniu, že očkovanie je aj 
o zodpovednosti.

Covid náš život pribrzdil, zdramatizoval, ale nezastavil. A rovnako naše 
zdravie neohrozujú len vírusy, ale je tu veľa ďalších ochorení či zdravotných 
problémov, s ktorými musíme zápasiť bez ohľadu na to, či sú denne na pretrase 
v médiách. Jarný ústup pandémie je predzvesťou lepších časov s vierou, že sa 
všetkým pacientom začne poskytovať adekvátna zdravotná starostlivosť. Na 
druhej strane je aj na nás, aby sme zanedbané problémy začali riešiť a nečakali, 
kým prerastú do našej osobnej „pandémie“. Preto vám v aktuálnom čísle Mojej 
liečby prinášame aj množstvo kvalitných „necovidových“ článkov, aby boli pre 
vás nápomocné na ceste k zdravšiemu životu.

Želáme vám príjemné a užitočné čítanie.

 

PaedDr. Peter Glocko
šéfredaktor
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O význame vakcinácie 
a hraniciach 
nášho slobodného 
rozhodovania sme 
sa porozprávali 

s bioetikom a mikrobiológom 
prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD., 
z Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. 

Bioetika je pomerne nová vedecká 
disciplína a pre bežného laika 
v podstate neznáma. Čo bolo 
podnetom jej vzniku a čím sa 
zaoberá?
V druhej polovici 20. storočia nastal 
obrovský rozmach poznania 
v biológii, ktorý mal priamy dopad 
na rozvoj medicíny, a preto sa 
čoraz častejšie začalo hovoriť o tzv. 
biomedicíne. Bioetika vznikla 
v 70. – 80. rokoch minulého storočia 

v USA ako reakcia na etické problémy, ktoré sa začali 
objavovať v súvislosti s biomedicínskym výskumom. 
Ukázalo sa, že etické princípy, ktoré boli navrhnuté 
bezprostredne po druhej svetovej vojne ako reakcia na 
hrôzostrašné pokusy nacistických lekárov 
v koncentračných táboroch, neboli dostatočné. Bioetika 
síce nadväzuje na tradíciu lekárskej a zdravotníckej etiky, 
ale je pre ňu charakteristická multidisciplinarita, čiže 
čerpá podnety aj z fi lozofi e, práva, sociológie či politológie. 

Ako súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
zmobilizovala vašu vedeckú obec? Boli ste s rýchlosťou 
šírenia nového koronavírusu schopní uchopiť tento 
celosvetový problém aj z hľadiska bioetiky?
Problematika pandémií nie je pre bioetiku novou témou. 
Napriek tomu sa v súvislosti s ochorením COVID-19 
objavili nové etické dilemy. Napríklad či je etické 
v rámci urýchlenia klinického testovania vakcín a nových 
liekov proti novému koronavírusu infi kovať zdravých 
dobrovoľníkov týmto vírusom (tzv. human challenge 
trials). 

A k čomu bioetika dospela? Je to etické? 
Názor bioetikov je, že ak za určitých prísne špecifi kovaných 
podmienok neexistuje alternatíva, je takýto pokus na 
ľuďoch eticky prijateľný. Samozrejme, že účastníci takéhoto 
pokusu musia byť plne informovaní o rizikách, pretože 
výskumníci ich infi kujú vírusom spôsobujúcim smrteľné 
ochorenie, na ktoré zatiaľ nemáme liek. Aj z tohto dôvodu 
ide o mladých 18 – 30-ročných ľudí, u ktorých je riziko 
úmrtia na COVID-19 nízke, ale nie nulové.
Namieste je aj otázka, načo sú dobré takéto riskantné 
pokusy, keď už máme k dispozícii výsledky z klinických 
testov vakcín, tak aj výsledky z preočkovania miliónov 
ľudí týmito vakcínami. Odpoveďou je, že na to, aby vedci 
vyvinuli účinné lieky proti ochoreniu COVID-19, potrebujú 
poznať detailný priebeh tejto infekcie v kontrolovaných, 
laboratórnych podmienkach. 

Najmä v demokratických krajinách vyvolala povinnosť 
nosenia rúšok, obmedzovanie pohybu či testovanie 
búrlivú diskusiu o občianskych právach a práve na 
slobodu. S pochopením vážnosti situácie vášne slabli, 
no doteraz úplne neutíchli. Aký je k tomu postoj vás 
ako bioetika? 
Nosenie rúšok je veľmi pekný príklad etického správania 
sa v praxi, pretože vo svojej podstate je to o vzájomnej 
ľudskej pomoci. Rúško totiž chráni predovšetkým druhých 
pred infekciou, pretože ak sme infi kovaní, koronavírus 
šírime vydychovaním menších alebo väčších kvapôčok do 
okolia. A v prípade ochorenia COVID-19 je to horšie v tom, 
že približne v polovici prípadov ho môžeme šíriť bez toho, 
aby sme o tom vedeli (nemáme príznaky ochorenia). Na 
druhej strane, ak iní v našom okolí nosia rúška, tak zase 
chránia pred infekciou nás. Je to o vzájomnej kooperácii: 
ja pomôžem tebe neochorieť a ty pomôžeš mne, aby som 
neochorel. Odborne sa takéto správanie nazýva recipročný 
altruizmus. 

Najmedializovanejšou celosvetovou témou vrátane 
Slovenska je očkovanie ako jediná cesta k porazeniu 
koronavírusu a skončeniu pandémie. Význam vakcín 
je vedecky potvrdený a už aj v praxi overený, ale ako 
sa pozeráte na ich rýchly vývoj? 
Neexistuje lepší spôsob prevencie voči infekčným 
chorobám ako očkovanie. To, že vakcíny proti novému 
koronavírusu vyvinuli za necelý rok, je fantastický úspech 
modernej biomedicíny. Potvrdilo sa, že ak sa sústredia 
vedecké kapacity a veľké fi nančné zdroje na dosiahnutie 
niečoho, čo by za normálnej situácie trvalo veľa rokov, 

Nosenie rúšok je veľmi pekný príklad 
etického správania sa v praxi, 
pretože vo svojej podstate je to 
o vzájomnej ľudskej pomoci.

Neexistuje lepší spôsob prevencie 
voči infekčným chorobám ako 
očkovanie.

Dať sa zaočkovať je 
o prekonaní vlastného 
egoizmu
Pandémia ochorenia COVID-19 ochromila život na celom svete a prináša milióny obetí. 

Slovensko sa na začiatku tohto roka ocitalo v štatistikách úmrtí na smutných popredných 

priečkach. Podľa odborníkov dokážeme skoncovať s pandémiou iba očkovaním, ktoré však 

súčasne otvára etickú otázku jeho dobrovoľnosti. 

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., 
je zakladateľom a riaditeľom 
Centra pre bioetiku na 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. Pôvodne vyštudoval 
virológiu a mikrobiológiu na 
Karlovej univerzite v Prahe 
a následne sa dve desaťročia 
venoval biomedicínskemu 
výskumu na Univerzite 
Komenského a na univerzitách 
vo Veľkej Británii a v USA. 
Od polovice 90. rokov sa 
venuje bioetike, pôsobil 
tiež ako hosťujúci profesor 
biomedicínskej etiky na 
Singapurskej národnej 
univerzite. 
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podaria sa neuveriteľné veci. Pochybnosti mnohých ľudí 
o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19, 
pretože boli vyvinuté prirýchlo, je akási daň za úspech. 
Pripomína mi to americký vesmírny program s cieľom 
pristátia na Mesiaci. Keď prezident J. F. Kennedy oznámil 
v roku 1961 tento cieľ Kongresu, vyzeralo to ako projekt, 
ktorý bude trvať niekoľko desaťročí. No vďaka veľkému 
a koncentrovanému úsiliu a fi nancií sa to podarilo za 
neuveriteľných 8 rokov. To je možno hlavný dôvod, prečo sa 
dodnes nájdu pochybovači, či to nebol podvod a či astronaut 
Neil Amstrong naozaj chodil po Mesiaci. 

V slobodnej krajine má človek právo slobodne 
rozhodovať dokonca aj o svojom zdraví – môže 
napríklad odmietnuť liečbu, hoci s rizikom fatálnych 
následkov. Rovnakým metrom slobody argumentujú 
odporcovia očkovania. Je to podľa vás akceptovateľný 
postoj? 
Podľa môjho názoru toto právo platí pri všetkých chorobách, 
s výnimkou infekčných. V prípade infekčných chorôb je totiž 
človek nielen pacientom, obeťou ochorenia, ale aj príčinou 
ochorenia iných. Ak očkovanie chráni nielen očkovaného 

pred infekciou, ale bráni aj šíreniu infekcie, a tým chráni
aj ostatných (napr. aj tých, ktorí zo zdravotných dôvodov 
nemôžu byť očkovaní), podľa môjho názoru treba 
pristupovať k očkovaniu podobne ako pri karanténe. Dať sa 
zaočkovať nie je len egoistický akt – ochrániť svoje vlastné 
zdravie, svoj vlastný život, ale aj altruistický akt – chrániť 
zdravie a životy aj tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať pre 
objektívne dôvody, teda nie z vlastného rozhodnutia. 
Dobrým príkladom obmedzenia slobody jedinca v prospech 
ochrany zdravia ostatných, ktorý už roky akceptujeme, je 
zákon z roku 2004 o ochrane nefajčiarov, ktorý zakazuje 
fajčiť vo verejných priestoroch. Pretože fajčenie neohrozuje 
len fajčiara, ale aj jeho okolie, lebo rakovinotvorné látky 
vdychujú aj nefajčiari v jeho blízkosti. 

Mnohí pacienti s chronickými ochoreniami pre 
závažné zdravotné komplikácie alebo z dôvodu 
špecifickej liečby nebudú môcť podstúpiť vakcináciu – 
budú teda večne rizikoví. Spomínate, že aj toto by mal 
byť silný argument pri našom rozhodovaní sa, či sa dať 
zaočkovať...
Áno, ako som odpovedal vyššie. Ak sa dám zaočkovať, 
pomáham tým nielen sebe (čo je pochopiteľný a prijateľný 
egoizmus), ale pomáham tým aj ostatným. Ak sa dám 
zaočkovať napriek tomu, že mám obavy, strach či dokonca 
neverím tomu, že by ma vakcína mohla ochrániť, tak je to 
prejav čistého altruizmu.

Podľa názoru odborníkov pandémiu porazíme, 
ak bude preočkovaná drvivá väčšina populácie. 
Pôvodne sa hovorilo o 70 percentách, po objavení 
sa agresívnejších mutácií vírusu až o 80 a viac 
percentách. Tieto čísla sa však ani u nás zatiaľ 
nezhodujú s prieskumami, ktoré monitorujú záujem 
ľudí o očkovanie. Preto vyvstáva otázka, či by bolo 
riešením nariadiť očkovanie ako povinné. Bolo by to 
pre vás ako bioetika akceptovateľné?
Už z mojich predchádzajúcich odpovedí vyplýva, že 
povinné očkovanie je eticky prijateľné, ak ľudia nie sú 
schopní prekonať v tejto veci svoj egoizmus, pretože takéto 
obmedzenie slobody jedinca vedie k záchrane ľudských 
životov. Je to podobné ako so zákazom šoférovania pod 
vplyvom alkoholu. Opitý šofér ohrozuje nielen seba, ale aj 
ostatných. 

Väčšina krajín – vrátane Slovenska, považuje túto 
pandémiu za najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny. 
Na druhej strane tu vírusy boli, sú a aj budú. Budeme 
po tejto skúsenosti pripravení odolávať im v budúcnosti 
rýchlejšie a razantnejšie? Je to pre vedcov veľká výzva? 
Pointa spočíva v tom, že to nie je výzva pre vedcov, ale pre 
politikov! Vedci už v 90. rokoch minulého storočia varovali 
pred takýmto typom pandémií. Pre vedcov nie je pandémia 
prekvapením. Prekvapením je skôr pre verejnosť. 
A verejnosť bude musieť vyvinúť tlak na politikov, aby 
prijali vhodné a adekvátne opatrenia, ako sa pripraviť na 
pandémie v budúcnosti. Tieto pandémie môžu byť 
v budúcnosti dokonca ešte oveľa nebezpečnejšie. 

Ak sa dám zaočkovať, pomáham 
tým nielen sebe (čo je pochopiteľný 
a prijateľný egoizmus), ale 
pomáham tým aj ostatným.

Keď nás niečo bolí, zvyčajne siahneme po 

lieku a úľava sa dostaví. Čo však robiť, keď 

bolesť neustupuje a ďalšie dávky liekov 

môžu ohroziť naše zdravie? Riešením je 

kombinácia dvoch osvedčených liečiv –

paracetamolu a ibuprofénu. Štúdie 

potvrdzujú, že je účinnejšia aj bezpečnejšia 

ako vyššie dávky jednotlivých liečiv.

olesť niektorej časti tela je najčastejším 
dôvodom, prečo vyhľadáme všeobecného 
lekára alebo špecialistu. Situácii nepomáha 
ani súčasná dlhotrvajúca pandémia. Čoraz 
viac stoja za vznikom bolesti zlé pohybové 

návyky a sedavý spôsob života. A od nich je to len kúsok 
k problémom bedrovej a krčnej chrbtice, stresu či 
k nekvalitnému spánku, ktoré zasa môžu zvyšovať výskyt 
bolestí hlavy. Negatívne zmeny životného štýlu a horšia 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti viedli k zhoršeniu 
alebo novému vzplanutiu chorôb, často spojených 
s bolestivými syndrómami.

Paracetamol a ibuprofén v každej domácnosti 
Keď sa pozrieme na údaje Národného centra 
zdravotníckych informácií, pri bolesti siahame 
z voľnopredajných liekov najčastejšie po účinnej látke 
paracetamole, na siedmom mieste skončil ibuprofén. Obe 
liečivá majú významné postavenie v riešení miernej až 
stredne silnej bolesti a teploty, ibuprofén je vhodnejší 
všade tam, kde sa objaví aj zápal. Používajú sa už viac 
ako polstoročia na celom svete. Roky praxe preukázali 
ich bezpečnosť a dobrú znášanlivosť – samozrejme, pri 
dodržaní maximálnej odporúčanej dennej dávky.
Podľa slov PharmDr. Natálie Rozman Antolikovej, PhD., 
z Katedry farmakológie a toxikológie Univerzity 
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 
ibuprofén dokáže znížiť horúčku pri dávke 200 mg 
trikrát denne a bolesť pri dávke 400 mg trikrát denne, 
čo je aj bežná odporúčaná maximálna denná dávka pre 
dospelých. „Klinicky výrazný protizápalový efekt sa 
dosahuje po niekoľkých dňoch užívania dávky trikrát 
denne 600 mg. Vyššie denné dávky sa môžu nasadiť 
jedine pod lekárskym dohľadom,“ vysvetľuje odborníčka 
a rovnako v číslach konkretizuje užívanie aj pri 
paracetamole: „Odporučené dávkovanie je 500 až 
1000 mg podľa potreby. Najvyššia jednotlivá dávka je 
1000 mg, maximálna denná dávka je 4 g. Pri dlhodobej 
liečbe (dlhšie ako 10 dní) nemá dávka počas 24 hodín 
prekročiť 2,5 g.”

Bezpečnosť fi xnej 
kombinácie paracetamolu 
a ibuprofénu

TEXT: Jana Krajčovičová
FOTO: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.,

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

B
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bolesť

Trvanie analgézie bolo pri tomto lieku podstatne dlhšie (9,1 hodiny) 
v porovnaní s 500 mg paracetamolu (4 hodiny) alebo 1 000 mg (5 hodín).

CETALGEN je liek na vnútorné užitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. SK
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Možné príznaky ochorenia COVID-19

Bolesti v hrdle

Horúčka

Bolesti hlavy, 
kĺbov 

a svalov
15 %

pacientov

88 %
pacientov

NAJČASTEJŠIE SYMPTÓMY OCHORENIA COVID-19: 

horúčka 88 %, suchý kašeľ 68 %, únava 38 %, dušnosť 19 %, bolesti svalov a kĺbov 15 %  
Zdroj:  Základní informace o onemocnění novým koronavirem – covid-19, Státní zdravotní ústav, 29.10.2020, 6. aktualizace, str. 8

Príznaky spájané 
s akútnym zápalom 

horných dýchacích ciest 

Trvanie analgézie bolo pri tomto lieku podstatne dlhšie (9 1 hodiny)

Úľava od bolesttiii aaaž na 999 hhoddíínn

CETALGEN JE VHODNÝ NA 
LIEČBU HORÚČKY AJ BOLESTI,

možných symptómov u pacientov s COVID-19.

Cetalgen_inzercia_210x285_v1.indd   1 05/05/2021   11:27

Nadmerné užívanie ohrozuje zdravie
Výhodou je, že ibuprofén a paracetamol bojujú proti 
bolesti odlišným spôsobom. „Nemajú rovnaké metabolické 
dráhy, ani profi l vedľajších prejavov,“ pokračuje 
PharmDr. Antoliková. „Ich účinnosť a bezpečnosť 
v terapii miernych až stredne silných bolestí a horúčky 

je osvedčená, avšak u mnohých pacientov užívajúcich 
voľnopredajné analgetiká môže byť dosiahnutie úľavy od 
bolesti pomocou jedného liečiva ťažšie realizované.“ Podľa 
odborníčky hrozí pri ďalšom zvyšovaní jednorazovej dávky 
riziko nežiaducich účinkov: pri paracetamole poškodenie 
pečene a pri ibuproféne trombotické príhody (srdcovo-
-cievne komplikácie), dráždenie žalúdočnej sliznice 
(krvácanie).

Paracetamol a ibuprofén v jednej tablete
Práve hrozba poškodenia zdravia je dôvodom, prečo sa 
v dennej klinickej praxi látky kombinujú. „Na náš trh 
nedávno prišiel fi xný kombinovaný preparát s obsahom 
500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofénu, ktorý 
účinkuje zároveň proti bolesti i zápalu,“ informuje 
doc. MUDr. Michal Minár, PhD., z II. neurologickej 
kliniky Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava. 
Spájanie alebo striedanie týchto dvoch liekov proti 
bolesti nie je novinkou, používa sa od 80. rokov minulého 
storočia. Novú fi xnú kombináciu v jednej tablete však 
vyvinuli z dôvodu zjednodušenia užívania a lepšieho 
dodržiavania liečby zo strany pacienta. Podľa slov 
doc. MUDr. Minára štúdia potvrdila, že tento spôsob je 
účinnejší ako podávať jednotlivé látky individuálne – 
priemerný čas do vnímateľného zmiernenia stredne silnej 
bolesti je významne kratší. Užívajú sa jedna až dve tablety 
najviac trikrát denne po dobu maximálne troch dní.

Bezpečnosť a výhody potvrdené štúdiami
„Ako sme už spomenuli, dekády používania paracetamolu 
aj ibuprofénu priniesli dostatočné dáta o ich bezpečnosti,“ 
opisuje skúsenosti z praxe neurológ doc. MUDr. Minár. 
„V klinických štúdiách fi xnej kombinácie sa nepreukázali 
žiadne ďalšie nežiaduce účinky okrem tých, ktoré sú známe 
v prípade, ak sa podávajú samostatne. Ich frekvencia bola 
dokonca nižšia. Ďalší veľmi dôležitý údaj z inej štúdie 
potvrdil, že užívanie tejto kombinácie oddialilo nutnosť 
nasadenia opiátov, ktoré majú podstatne horší pomer 
risk/benefi t.“
K bezpečnému užívaniu však PharmDr. Antoliková 
upozorňuje: „Je nevyhnutné dodržiavať predpísanú liečbu. 
Fixná kombinácia paracetamolu (500 mg) a ibuprofénu 
(200 mg) je užitočná v liečbe silnejších bolestí a zápalu na 
krátkodobé použitie. Ak príznaky pretrvávajú viac ako tri 
dni alebo sa zhoršujú, je dôležité terapiu konzultovať 
s lekárom a hľadať príčinu problémov.“ 

Zhrnutie
Nový liek, v ktorom sú vo vhodnom pomere 
nakombinované účinné látky paracetamol a ibuprofén, 
lieči alebo potláča aj väčšiu bolesť, a to bez prekročenia 
denných dávkových limitov každého jednotlivého liečiva. 
Okrem toho, že prípravok je pri bežnom dávkovaní 
bezpečný, je aj účinnejší a dobre tolerovaný. Keďže 
paracetamol a ibuprofén majú odlišné metabolické dráhy, 
netreba sa obávať ich vzájomnej negatívnej reakcie. 
Navyše podoba jednej tablety uľahčuje užívanie a zlepšuje 
dodržiavanie bezpečného dávkovania. 

V klinických štúdiách fi xnej 
kombinácie paracetamolu 
a ibuprofénu sa nepreukázali žiadne 
ďalšie nežiaduce účinky okrem tých, 
ktoré sú známe v prípade, ak sa 
podávajú samostatne.
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AUTOR ROZHOVORU: Martin Cyprián
FOTO: MUDr. Martina Bakošová

a všetko 
podstatné 
o tomto ochorení, 
moderné 
možnosti 

liečby, ale aj na dobré rady 
pre pacientov sme sa spýtali 
reumatologičky 
MUDr. Martiny Bakošovej 
z I. internej kliniky LF UK 
a UN Bratislava.

Čo je to reumatoidná artritída a koho postihuje 
najviac?
Reumatoidná artritída je chronické autoimunitné 
ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov a často 
aj postihnutím iných orgánov a systémov. Ochorenie 
sa vyskytuje trikrát častejšie u žien ako u mužov 
a najčastejšie sa objaví medzi 30. a 60. rokom života. 
Mimokĺbové príznaky a komplikácie choroby sú príčinou 
skrátenej dĺžky života približne o 10 rokov. Presná príčina 
choroby doteraz nie je známa, ale významnú úlohu hrajú 
vonkajšie vplyvy (spôsob života, alergény, infekcie, stres 
a pod.) a genetika. 

Aké sú najčastejšie príznaky tohto ochorenia a čo 
najviac trápi pacientov? Aký má toto ochorenie dopad 
na život pacienta?
Najčastejším prejavom ochorenia je zápal kĺbov (artritída). 
Kĺby sú stuhnuté, opuchnuté, bolestivé. Artritída je 
spravidla symetrická. Typicky sú postihnuté drobné 
kĺby rúk a nôh, zápästia, lakte, ramená, kolená a členky. 

Pokračujúci zápal vedie k poškodeniu kĺbu, ktorý zhrubne, 
má obmedzenú pohyblivosť, nestabilitu. Môžu sa objaviť 
deformity či postupné stuhnutie až nepohyblivosť kĺbu. 
Okrem kĺbových prejavov sa reumatoidná artritída 
prejavuje aj mimokĺbovými príznakmi (reumatoidné uzly, 
očné, pľúcne, kardiálne, hematologické, hepatologické 
postihnutie). Časté sú aj systémové príznaky ako slabosť, 
mierne zvýšenie telesnej teploty, strata hmotnosti. 
Neliečené ochorenie vedie k zhoršeniu mobility, 
k problémom pri bežných denných činnostiach ako je 
obliekanie, osobná hygiena, jemná motorika (krájanie 
chleba, otváranie fl iaš...) a podobne. Pacienti podliehajú 
sociálnej izolácii, trpia poruchami spánku, často sú 
depresívni, čo má zlý dopad na pracovnú produktivitu 
a celkovú kvalitu života pacienta. 

Ako vie včasná diagnostika ovplyvniť zdravotný stav 
pacienta?
Vzhľadom na progresívny priebeh ochorenia a rýchlu 
invaliditu je nutná včasná diagnostika ochorenia. Pri 
včasnej diagnostike a skorej účinnej liečbe dosiahneme 
potlačenie aktivity ochorenia a udržujeme alebo zlepšíme 
funkčný stav kĺbov, čím zabránime vzniku nezvratných 
deštruktívnych zmien na kĺboch a pacientovi zlepšíme 
kvalitu života. 

Dá sa zmenou životosprávy ovplyvniť boj proti 
reume? Pomáhajú pacientom určité cvičenia alebo 
konzumácia niektorých potravín?
Život s reumatoidnou artritídou nie je jednoduchý. Pre 
zlepšenie kvality života môže urobiť veľa sám pacient. 
Úprava stravovania a pravidelné cvičenie sú dôležité, ale 
medikamentóznu liečbu nenahrádza. U pacientov 
s reumatoidnou artritídou sa odporúča tzv. stredomorská 
diéta, ktorá pozostáva z pestrosti pokrmov s vysokým 
obsahom celozrnných potravín, zeleniny, ovocia 
a orechov. Pacienti by sa mali vyvarovať vysokého príjmu 
živočíšnych potravín, polotovarov, sladkostí, nadmerného 
pitia alkoholu a kávy. Fajčenie nepriaznivo ovplyvňuje 
odpoveď na medikamentóznu liečbu, preto sa neodporúča. 
Pre reumatika je veľmi dôležitý pohyb, pretože zlepšuje 
hybnosť kĺbov, spevňuje svalstvo a posilňuje imunitu. 
Avšak po pravidelnom pohybe sa odporúča aj dostatočný 
odpočinok a kvalitný spánok. Charakter fyzickej záťaže 
záleží od aktivity ochorenia. V úvodnom aktívnom štádiu 
ochorenia odporúčame skôr pokojový režim, ktorý upokojí 
kĺby postihnuté zápalom. Pokoj na posteli postupne 
sprevádza adekvátne cvičenie, ktorého cieľom je udržanie 
rozsahu pohybu a zvýšenie svalovej sily. Odporúčajú sa 
strečingové cvičenia s postupným jemným a pomalým 
naťahovaním šliach, chôdza s pobytom na čerstvom 
vzduchu, vhodné je plávanie a bicyklovanie. 

Čo by ste poradili našim pacientom trpiacim týmto 
ochorením, čím by mohli zmierniť vývoj ochorenia 
a symptómov?
Najcennejšou radou je skoré vyhľadanie lekára, ktorý po 
adekvátnych vyšetreniach a stanovení diagnózy navrhne 

včasnú liečbu. Od pacienta sa očakáva spolupráca 
v komplexnom liečebnom procese. Ak je dosiahnutie 
návyku užívania pravidelnej liečby u pacienta obťažné, 
je vhodné, aby si tento akt spojil s nejakým príjemným 
rituálom, prípadne sa po určitom čase pravidelnosti 
v liečbe odmenil. 

Aké sú ciele liečby tohto ochorenia?
Optimálne je, aby sa dosiahlo vymiznutie chorobných 
príznakov (remisia) alebo zníženie aktivity ochorenia. 
Cieľom je potlačenie zápalového procesu, zmenšenie 
bolesti kĺbov, zachovanie svalovej sily, uchovanie 

Pre úspešnosť liečby 
reumatoidnej artritídy 
je kľúčový vzťah lekára 
a pacienta

Reumatoidná artritída je ochorenie, ktoré 

zásadne vstupuje do života každého 

pacienta. Ako pri každom progresívnom 

ochorení, aj tu platí, že včasná diagnostika 

a nasadenie účinnej liečby prinášajú 

úspechy. Svojím aktívnym prístupom sa 

však o ne musí pričiniť aj samotný pacient. 

Reumatoidná artritída je chronické 
autoimunitné ochorenie, ktoré sa 
prejavuje zápalom kĺbov a často aj 
postihnutím iných orgánov 
a systémov. 

Pri včasnej diagnostike a skorej 
účinnej liečbe dosiahneme 
potlačenie aktivity ochorenia 
a udržujeme alebo zlepšíme funkčný 
stav kĺbov. 
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funkcie kĺbov, zlepšenie kvality života, zachovanie 
práceschopnosti a potlačenie röntgenovej deštrukcie kĺbov, 
preto je dôležité rozpoznať a liečiť ochorenie čo najskôr.

Aké sú súčasné možnosti liečby? A aká je budúcnosť 
reumatológie a liečby reumatických ochorení?
Liečba reumatoidnej artritídy je komplexná. Režimové 
opatrenia, fyzikálna a medikamentózna liečba sa vzájomne 
dopĺňajú. V úvode ochorenia sa pacientom podávajú 
nesteroidné protizápalové lieky (diklofenak, ibuprofén...), 
ktoré zmierňujú bolesť a stuhnutosť kĺbov, zlepšujú kvalitu 
života pacientov, ale priebeh choroby neovplyvňujú. 
Okrem nesteroidných protizápalových liekov využívame 
glukokortikoidy, ktoré majú výrazný protizápalový účinok. 

Glukokortikoidy sa podávajú ako úvodná a „premosťujúca“ 
liečba, kým nezačnú účinkovať lieky, ktoré priaznivo 
ovplyvňujú priebeh choroby – tzv. chorobu modifi kujúce 
antireumatiká ako metotrexát, sulfasalazín, cyklosporín, 
antimalariká, lefl unomid... Tieto lieky potláčajú zápalovú 
aktivitu a spomaľujú pokračovanie choroby. U niektorých 
pacientov však nie sú účinné. Pokrokom v liečbe 
reumatodinej artritídy je tzv. biologická liečba. Biologické 
lieky sú protilátky alebo receptory, ktoré sa viažu na 
prozápalové cytokíny alebo na bunky podieľajúce sa na 
vzniku a udržaní zápalu. Biologická liečba je najúčinnejšia 
s metotrexátom a aplikuje sa injekčne alebo v infúzii. 
Je dôležité, aby sa zaviedla hneď, ako sa zistí, že liečba 
štandardnými, chorobu modifi kujúcimi antireumatikami 

nie je účinná. Včasnou biologickou liečbou predídeme 
závažnému poškodeniu kĺbov a strate funkčnej schopnosti. 
Okrem spomínaných liekov sa v budúcnosti vkladajú 
pozitívne očakávania do cielených, syntetických, chorobu 
modifi kujúcich liekov – JAK inhibítorov, ktoré pacientovi 
ponúkajú pohodlnú aplikačnú tabletovú formu a svoj 
účinok potvrdzujú aj bez použitia metotrexátu.

Čo môže urobiť pacient, aby dosiahol tieto ciele?
Kľúčovou súčasťou dosiahnutia úspešnej liečby je pevný 
vzťah lekár – pacient, ktorý je založený na dôvere 
a zmysluplnej komunikácii. Lekár by mal pacientovi 
jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť podstatu ochorenia, 
jeho priebeh, prognózu a spôsoby liečby. Od pacienta sa 
očakáva, aby si informácie od lekára vypočul a ak niečomu 
nerozumie, je vhodné, aby požiadal lekára o vysvetlenie. 
Rovnako je dôležité, aby prekonzultoval svoje obavy 
z liečby, nejasnosti či iné nezodpovedané otázky týkajúce 
sa ochorenia. Ak sú dostupné informačné materiály, ktoré 
lekár poskytne, je vhodné, aby si ich pacient doma v pokoji 
a vo vlastnom záujme preštudoval. Podstatné je pravidelné 
užívanie lekárom odporučenej medikácie. Ak má pacient 
problém a zabúda si pravidelne aplikovať lieky, pomáha 
používanie pripomienok (napríklad v mobilnom telefóne). 
Ak odporúčaná liečba z nejakého dôvodu nevyhovuje 
alebo sa objavia nežiaduce účinky, pacient by o tom mal 
informovať lekára. Je vhodné priznať lekárovi aj prípadné 
vedomé neužívanie liečby. Pacientovi sa odporúča, aby si 
viedol záznamy o svojom ochorení a na návštevy lekára 
sa svedomito pripravil. Priaznivý efekt na dosiahnutie 
cieľa v liečbe reumatoidnej artritídy má u pacientov aj 
členstvo v pacientskych organizáciách, ktoré poskytujú  
svojim členom poradenskú  činnosť vo veciach  
zdravotných a sociálnych, pripravujú  kurzy zamerané 
na zdravotnú, sociálnu tematiku, organizujú rôzne 
spoločenské, kultúrne, športové podujatia a rekondičné 
pobyty. Ľudia, ktorí sú pre svoj zdravotný stav odsúdení na 
sociálnu izoláciu, sa pomocou absolvovaných rekondícií 
vracajú späť do aktívneho života. Budovanie nových 
sociálnych kontaktov s ľuďmi s podobným osudom 
a ťažkosťami, výmena skúseností, vzájomná edukácia 
a podpora prinášajú pacientovi optimistickejšiu náladu, 
vyššiu úroveň sebaúcty, lepšiu subjektívnu pohodu
a menej časté príznaky depresie. Dobre vytvorená sieť 
kontaktov má dôležitú úlohu v zlepšení kvality života 
pacienta s reumatoidnou artritídou, pretože umožňuje 
správne využiť funkčné schopnosti chorého, pomáha 
udržiavať sebavedomie, znižuje stres vyvolaný ochorením. 

Čo v súčasnosti znamená úspešná liečba z vášho 
pohľadu a z pohľadu pacienta? Sú tieto pohľady 
spoločné? 
Pohľad na úspešnú liečbu zo strany lekára a pacienta je 
úzko prepojený. Toto prepojenie sa skrýva v spokojnosti. 
Na strane lekára spokojnosť s dosiahnutím medicínskych 
cieľov (účinnosť liečby, bezpečnosť...) a zo strany pacienta 
spokojnosť, že napriek ochoreniu môže vďaka úspešnej liečbe 
každý deň svojho života stráviť na vrchole svojich možností.

Je dôležité, aby sa biologická 
liečba zaviedla hneď, ako sa zistí, 
že liečba štandardnými, chorobu 
modifi kujúcimi antireumatikami nie 
je účinná. 
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a čuchu. Avšak treba povedať, že v posledných týždňoch 
stúpa aj počet pacientov s vážnejšími neurologickými 
komplikáciami. Len na našej klinike sme s nimi počas troch 
mesiacov hospitalizovali 60 pacientov,“ konštatuje lekárka 
zo skúsenosti. Podľa nej ide najčastejšie o: 

 − zápalové poškodenie centrálnej nervovej sústavy,
 − zápalové poškodenie periférnych nervov,
 − encefalopatiu – poškodenie mozgových funkcií,
 − epilepsiu,
 − cievne mozgové príhody.

„U pacientov začínajú príznaky postupne, zväčša až po 
prekonaní respiračnej infekcie, a trvajú spomínaných 12 
a viac týždňov. Pacienti okrem spomenutého pociťujú na 
tele rôzne tŕpnutia. Niekedy majú pocit hmly na mozgu. 
Vyskytujú sa aj hnačky, vracanie, pocit búšenia na srdci. 
K závažným dôsledkom patria aj psychiatrické príznaky, 
a to najmä stavy depresie a úzkosti. Niektorí bojujú aj 
s nespavosťou,“ dodáva MUDr. Viszlayová. Spektrum 
príznakov – a to aj v neurologickej oblasti, je podľa nej 
nesmierne široké. „Sú to aj poruchy mozgových 
funkcií, poruchy myslenia, reči, hybnosti končatín 
a rôzne bolesti,“ uvádza neurologička. Odborníci zatiaľ 
nevedia presne vysvetliť, prečo k long covidu dochádza. 
Pravdepodobne ide o kombináciu viacerých spôsobov 
poškodenia organizmu – jednak napadnutia buniek a tkanív 
vírusom, na druhej strane narušenia imunitného systému. 

Nezaspať na vavrínoch
„Zabrániť rozvoju long covidu a jeho príznakov sa 
nedá. Vieme urobiť to, že zmiernime následky rýchlou 
diagnostikou a následnou liečbou danej komplikácie. 
Treba rátať aj s tým, že následky môžu byť i trvalé. Pri 
diagnostike je spravidla potrebná súčinnosť a spolupráca 
viacerých odborníkov. V tomto smere je škoda, že stále 
nemáme zriadené postcovidové centrá tak, ako je to 
v niektorých krajinách v zahraničí. Rozsah vyšetrení závisí 
od toho, ktoré ťažkosti sa u pacienta objavia. Čo sa týka 
liečby, je potrebná symptomatická liečba. Teda prekrývame 
jednotlivé príznaky long covidu. Liečime ich rovnako, ako by 
sme ich liečili aj bez toho, aby pacient COVID-19 prekonal,“ 
uvádza MUDr. Viszlayová. Liečba môže byť dlhodobá, jej 
úspešnosť závisí od individuálnych prípadov a štatisticky 
ich odborníci budú vedieť zhodnotiť až s odstupom času 
s nazbieranými skúsenosťami. „Určite treba v liečbe myslieť 
aj na to, aby v nej mala priestor rehabilitácia, dychové 
cvičenia aj psychoterapia, ktorá môže byť naozaj potrebná 
dlhodobejšie,“ dodáva odborníčka. 

Riešenie netreba odkladať
Ochorenie long covid sa môže týkať rôznych skupín 
pacientov. „Vo všeobecnosti sú určite rizikovejšou 
skupinou pacienti nad 50 rokov,“ konštatuje neurologička. 
Podľa nej by ani samotní pacienti nemali príznaky long 
covidu podceňovať. „U väčšiny pacientov sa vyskytuje 
rôzna kombinácia ťažkostí. Často môžu byť len mierne, 
aj v takomto prípade je vhodné riešiť ich s odborníkom. 
V prípadoch, keď sú ťažkosti závažné až obťažujúce a menia 
kvalitu života, naozaj netreba otáľať,“ dodáva lekárka. 

Liečba by rovnako ako ochorenie mala byť dlhodobá. 
Pacienta je potrebné sledovať aj po odznení akútnej fázy 
ochorenia. Vo svete sú známe prípady, keď príznaky long 
covidu pretrvávajú aj viac ako rok. 

Čuch a chuť
Poškodenie čuchu a chuti patrí k najrozšírenejším 
príznakom. Hoci by sa mohlo zdať, že v porovnaní s inými 
následkami ide o banalitu, aj tá dokáže ovplyvniť kvalitu 
života pacienta. „Predpokladá sa, že ide o poškodenie 
čuchových a chuťových buniek v nosovej a ústnej dutine, 
ktoré priamo poškodí vírus. Poškodenie chuti môže 
spôsobiť aj postihnutie niektorých hlavových nervov, 
ktoré zabezpečujú správne pociťovanie chuti. Ďalšie 
možné teórie hovoria o zápale či nedostatku kyslíka,“ 
vysvetľuje neurologička. Strata čuchu a chuti pritom môže 
pretrvávať celé týždne a má vplyv aj na príjem stravy. 
„Je vhodné preferovať jedlá, ktoré má pacient rád, najmä 
červené mäso, hydinu, ryby, vajcia, syr, tofu, vegetariánske 
jedlá, ryžu, strukoviny, mliečne výrobky. Treba dbať na 
prísun pestrej stravy a dostatok proteínov. Avšak vysoko 
bielkovinová strava môže podporovať horkú alebo kovovú 
príchuť,“ upozorňuje odborníčka. Podľa nej je potrebný 
pravidelný a dostatočný prísun tekutín, vyhýbanie sa 
bublinkám aj alkoholu. „Na dosiahnutie ochutenia stravy 
použite výraznejšie ochucovadlá ako bylinky, ovocné 
omáčky, horčicu, chren, koreniny, mätu, med. Je dôležité 
dodržiavať hygienu ústnej dutiny, pravidelné čistenie 
zubov a vyhýbať sa ústnym vodám s obsahom alkoholu. 
Ak u pacienta nastanú problémy s prehĺtaním, treba čo 
najskôr vyhľadať obvodného lekára, prípadne klinického 
logopéda,“ uzatvára MUDR. Viszlayová.

COVID-19

Jednotlivé príznaky long covidu 
liečime rovnako, ako by sme ich 
liečili aj bez toho, aby pacient 
COVID-19 prekonal. 

Zabrániť rozvoju long covidu 
a jeho príznakov sa nedá. Vieme 
urobiť to, že zmiernime následky 
rýchlou diagnostikou a následnou 
liečbou danej komplikácie. 

Ochorenie COVID-19 vstúpilo do našich 

životov viac ako pred rokom a zanechalo 

výraznú stopu. Nový koronavírus, ktorý ho 

spôsobuje, prevrátil naše životy naruby 

a obmedzil ich viac, ako by sme si predtým 

vedeli predstaviť. 

tátisíce nakazených 
a státisíce 
vyliečených ľudí 
by vedeli rozprávať 
svoje príbehy 

o tom, ako sa nakazili a ako 
s ochorením bojovali, či už 
v domácom prostredí, ale 
aj na nemocničnom lôžku. 
K týmto príbehom denne 
pribúdajú ďalšie. A čím dlhšie 
s pandémiou bojujeme, tým 
je jasnejšie, že s jej dosahmi 
budeme bojovať ešte dlho –
niektorí pacienti dokonca 
celé mesiace či roky. A to aj 
v podobe takzvaného long 
covidu. 

Čo je long covid 
Pojem, ktorý sme ešte pred pár mesiacmi nepoznali, dnes 
počuť čoraz častejšie. „Môžeme pod ním rozumieť súbor 
príznakov, ktoré sa objavujú počas alebo po prekonaní 
ochorenia COVID-19 a trvajú viac ako 12 týždňov,“ 
vysvetľuje primárka Neurologického oddelenia 
Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch MUDr. Daša 
Viszlayová, PhD. Presná a jednotná defi nícia long covidu 
zatiaľ neexistuje. Tým, že samotné ochorenie je pomerne 
nové, neustále pribúdajú nové poznatky. Vo všeobecnosti 
sa však long covid považuje za multisystémové ochorenie. 
Nemusí pritom súvisieť s vážnym priebehom samotného 
ochorenia COVID-19, práve naopak. Čoraz častejšie 
sa vyskytuje u ľudí, ktorí prekonali samotnú nákazu 
s relatívne miernymi úvodnými príznakmi. 

Pohľad neurológa
Tak ako samotné ochorenie COVID-19, aj long covid 
má širokú paletu príznakov. „Neurologické komplikácie 
ochorenia COVID-19 sa vyskytujú asi u tretiny pacientov. 
Väčšina z nich má len mierne komplikácie, ku ktorým 
patrí najmä celková únava, bolesti hlavy a poruchy chuti 

Long covid – dlhodobé 
následky po prekonaní 
ochorenia

TEXT: Jana Obrancová
FOTO: MUDr. Daša Viszlayová, PhD.
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zuby

reventívne 
prehliadky u zubných 
lekárov patria 
k najvyužívanejším 
a bežne sa na ne 

dostaví asi 50 % z celkového 
počtu pacientov. Hoci 
je to spomedzi všetkých 
preventívnych prehliadok 
najviac, stále je to veľmi 
málo. Navyše čísla vlani opäť 
klesli. Aj zdravotné poisťovne 
potvrdzujú, že počet pacientov, 
ktorí vlani využili prevenciu 
u zubného lekára, klesol asi 

o 10 %. Podľa zubných lekárov sa to už prejavuje aj 
v praxi. „Zmenená situácia v období pandémie zasiahla 
náš denný biorytmus aj v ústnom zdraví. Prvé negatívne 
následky vidíme už teraz v našich zubných ambulanciách 
so zvýšeným počtom zubného kazu najmä u detí,“ uvádza 
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., predsedníčka 
Výboru Slovenskej komory zubných lekárov pre 
prevenciu. 

Čo sa deje v ústach? 
Zuby, ďasná, jazyk, podnebie a sliny – takto to podľa väčšiny 
laikov vyzerá v našich ústach. Okrem toho sa však v ústnej 
dutine nachádzajú aj baktérie. „Ústna dutina obsahuje viac 
ako polovicu mikroorganizmov ľudského mikrobiómu. Je 
to asi 300 až 500 bakteriálnych druhov. Tento ekosystém je 
veľmi citlivý na patologické zmeny v ústnej dutine, ako aj 
v iných orgánoch,“ vysvetľuje odborníčka. Ak sa rovnováha 
naruší, má to vplyv na zdravotný stav zubov a ďasien. 
„K narušeniu rovnováhy dochádza aj príjmom veľkého 
množstva cukru alebo nedostatočnou ústnou hygienou 
a nedostatkom fl uoridov. Následkom je vznik zubného kazu 
a zápalu ďasien a parodontu. Zvýšený výskyt týchto ochorení 
je výsledkom súčasnej situácie,“ konštatuje lekárka. 

Zhoršujúci sa stav
Na zhoršujúci sa stav poukazujú zubní lekári najmä na 
príklade detí. „Aj podľa informácií od kolegov môžeme 
povedať, že sa zvýšil počet zubných kazov. U detí, ktoré 
teraz prichádzajú na ošetrenie, je podstatne viac zubných 
kazov, ako mali v minulosti,“ uvádza prof. MUDr. Markovská. 
Nejde však o jedinú skupinu pacientov. Ústne zdravie sa 
zhoršuje aj u dospelých, ktorí ho podľa zubných lekárov 
popri nosení rúšok akosi začali zanedbávať. Problémové je 
to predovšetkým u pacientov, ktorí trpia inými ochoreniami. 
„Najmä u pacientov, ktorí majú ochorenie parodontu, zápaly 
ďasien alebo parodontitídu, je dostatočná ústna hygiena ešte 
dôležitejšia. Hovoríme o vekovej skupine 40, 50, prípadne 
aj viac rokov, kde sa vyskytujú už aj celkové ochorenia, 

diabetes či kardiovaskulárne ochorenia. Neliečené problémy 
v ústnej dutine zhoršujú aj tieto zdravotné ťažkosti,“ dodáva 
odborníčka. 

Prečo je to tak?
Dôvodov, prečo sa ústne zdravie zhoršuje, je viac. 
Spoločným nositeľom je najmä pandémia a jej zásah do 
spôsobu života. „Prvá zmena sa týka zmeny stravovacích 
návykov, ktoré zhoršujú stav ústneho zdravia. 
Školopovinné deti doma počas prestávok v dištančnom 
vyučovaní nemajú ďaleko do kuchyne, kde nájdu rôzne 
sladké maškrty a najmä sladené nápoje. Kým v škole medzi 
hodinami na to nie je časový priestor, doma plne využívajú 
možnosti maškrtenia. Výsledkom častej konzumácie 
sladených pokrmov a najmä nápojov je dlhodobo nízke pH 
v ústach, ktoré poškodzuje zubnú sklovinu a veľmi rýchlo 
vzniká zubný kaz,“ upozorňuje prof. MUDr. Markovská. 
Podobný trend podľa nej badať aj u dospelých, ktorí 
pracujú z domu. „Sedia pri počítači a usrkávajú sladený 
nápoj, vrátane ovocného čaju. Vytvárajú tak podmienky 
pre zhoršenie ústneho zdravia. Avšak u detí vzniká zubný 
kaz vplyvom baktérií oveľa rýchlejšie, pretože zubná 
sklovina je menej mineralizovaná a tenšia. Rovnako 
závažný je zubný kaz raného detstva, ktorého výskyt sa 
významne zvyšuje a diagnostikujeme ho už u detí vo veku 
troch rokov,“ konštatuje odborníčka. 

Chýbajúca prevencia
K faktorom ovplyvňujúcim zhoršujúce sa ústne zdravie 
patrí aj zanedbávanie prevencie. Na preventívnu 
prehliadku k zubnému lekárovi by sme mali zájsť 
každoročne, deti a tehotné ženy dvakrát ročne. Ak 
prevenciu neabsolvujeme, v ďalšom roku nám zdravotná 
poisťovňa ošetrenie zubného kazu nepreplatí. Vlani 
však túto podmienku pre pandémiu ministerstvo 
zdravotníctva zrušilo. „Preto to mnohí ľudia vypustili, 
pritom zubné ambulancie sa rozbehli vlani už od mája 
a lekári neupustili od výkonov ani v novembrovom období, 
keď sa pandemická situácia začala zhoršovať,“ hovorí 
odborníčka. Hygiena v ambulanciách je pritom podľa nej 
vysoká. „Zubné ambulancie pracujú vo vysoko efektívnom 
hygienickom štandarde. Pacienti sa nemusia obávať,“ 
dodáva. 

Ako to zlepšiť?
Zlepšenie ústneho zdravia je otázkou prístupu samotných 
pacientov. „Prevencia zubného kazu a ochorení 
parodontu musí byť založená na adekvátnej a efektívnej 
domácej starostlivosti o ústnu hygienu. Je jednoduchá, 
pri správnej realizácii vysoko efektívna, ekonomicky 
nenáročná a ochraňujúca celkové zdravie, ale závisí od 
samotného jedinca,“ konštatuje odborníčka. Pravidelné 
a správne čistenie zubov s použitím fl uoridovej zubnej 
pasty musí byť samozrejmosťou. Vhodné je v súčasnosti 
používať aj ústne vody. Obmedziť treba aj príjem cukru. 
„Jednoznačná pomoc v prevencii je naučiť seba aj svoje 
deti od narodenia, že pitný režim nám zabezpečí a smäd 
uhasí len čistá voda. V tomto období majú rodičia venovať 
viac času, aby si spoločne s deťmi čistili zuby. Kým malým 
deťom do 5. – 6. roku veku čistia zuby rodičia, starším 
deťom do 12. roku veku im ich dočisťujú. Príklad je 
najlepšou výchovnou metódou pre deti, ktoré si správny 
návyk vštepia aj do dospelosti,“ upozorňuje lekárka. Po 
prekonaní akéhokoľvek infekčného ochorenia, vrátane 
COVID-19, treba zubnú kefku používanú počas choroby 
vyhodiť. „Ak pacient vie, že bol v kontakte s pozitívne 
testovaným jedincom, je vhodné na zmiernenie príznakov 
vyvíjajúceho sa ochorenia v rámci ústnej hygieny 
vyplachovať si ústnu dutinu ústnou vodou bez 
obsahu alkoholu opakovane počas dňa,“ dodáva 
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 

Pandémia a ústne 
zdravie

TEXT: Jana Obrancová
FOTO: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

P
Prvé negatívne následky 
pandémie vidíme už teraz 
v našich zubných ambulanciách 
so zvýšeným počtom zubného 
kazu najmä u detí.

Výsledkom častej konzumácie 
sladených pokrmov a najmä nápojov 
je dlhodobo nízke pH v ústach, ktoré 
poškodzuje zubnú sklovinu a veľmi 
rýchlo vzniká zubný kaz.Pandémia COVID-19 ovplyvnila azda všetky 

oblasti našich životov. A výnimkou nie je ani 

ústne zdravie. Ruku na srdce – koľkokrát 

ste od vlaňajška navštívili zubného lekára? 

Aj podľa samotných odborníkov ľudia 

ústne zdravie, ako aj hygienu zanedbávajú 

a následky na seba nedajú dlho čakať. 
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antioxidanty

Infúzne podanie vitamínu C 
zvýši jeho dostupnosť pre každú 
jednu bunku nášho tela tým, že 
zvýši jednorazovo jeho prísun.Je zaužívané myslieť si, že 

vitamín C potrebujeme, ak sme 
chorí alebo máme zdravotné 
problémy. Je to však veľká 
chyba a podcenenie úlohy 
vitamínu C.

AUTOR ROZHOVORU: Peter Glocko
FOTO: MUDr. Vladislav Abaff y

širokom spektre 
využitia 
vitamínu C 
a benefitoch 
nasadenia jeho 

vysokodávkovanej infúznej 
formy aj v kontexte súčasnej 
pandémie nám
porozprával MUDr. Vladislav
Abaffy z internej 
ambulancie Súkromného 
zdravotníckeho centra 
Hippokrates.

Aký je všeobecný význam vitamínu C pre ľudský 
organizmus?
Niekedy mám pocit, že slovo vitamín/vitamíny sa používa 
tak často, že nám úplne zovšednelo a spojenie „dajte 
si nejaké vitamíny“ ako odporučenie znie pre pacienta, 
akoby lekár nemal záujem o jeho liečbu. Najmä spojenie 
„nejaké vitamíny“ je problematické, pretože vieme 
presne, ktoré vitamíny musíme mať v strave. Vitamíny 
znamená v preklade životne dôležité amíny a takéto 

označenie im dali ich objavitelia pred viac ako storočím, 
pretože sú nevyhnutne dôležité pre naše zdravie, a ak ich 
nemáme dostatočné množstvo, ochorieme. Vitamín C, 
tak ako aj ďalšie vitamíny, má u človeka zásadný význam. 
Človek patrí k malému počtu stavovcov, ktoré si nevedia 
syntetizovať vlastný vitamín C, pretože nám chýba jeden 
rozhodujúci enzým. Tým sme odkázaní na jeho príjem 
v strave. Vitamín C je hlavne antioxidant a má dosah na 

všetky systémy v našom organizme – imunita, srdcovo-
-cievny systém, neuroendokrinný systém, spojivové 
a podporné tkanivá, metabolizmus pečene, jednoducho 
povedané – na metabolizmus každej jednej našej bunky. 

Kde sú limity perorálneho (ústneho) užívania 
vitamínu C a kedy už začína význam jeho nasadenia 
v infúznej forme?
Príjem vitamínu C je závislý od zloženia stravy, takže sa 
musíme pozrieť v prvom rade na ňu. To používané klišé – 
jedzte veľa ovocia a zeleniny a budete mať dosť 
vitamínu C – už dnes v našej strave, žiaľ, neplatí. Stačí 
si pozrieť rozbory stravy z výskumných laboratórií 
potravinárskej komory a máte jasno: úbytok vitamínu C 
napr. v jablkách je za posledných 50 rokov až dramatický –
viac ako 60 %. Skladovaním dnešných šľachtených odrôd 
jabĺk sa už po niekoľkých dňoch stráca ďalší vitamín C, 
s ostatnými výživovými prvkami v ovocí je to rovnako – 
za posledných 50 rokov veľký úbytok. Nemecká odborná 
spoločnosť pre výživu (DEG) odporúča 5 porcií (300 až 
400 gramov každá) ovocia a zeleniny denne. Máme to však 
v našej strave? A napriek tomuto odporučeniu evidujú 
nárast hypovitaminózy C. A tým ďalším problémom je 
jeho vstrebávanie. Človek vie jednorazovo vstrebať asi 
80 – 100 mg vitamínu C zo stravy, samozrejme, za 
predpokladu, že máte v dobrom stave črevnú bakteriálnu 
fl óru, ktorú označujeme ako mikrobióm, a dostatok 
receptorov vitamínu C v črevách. Ak užívame vitamín C 
v tabletách, je vhodnejšie užívať 250 mg tablety trikrát 
denne, aby bolo vstrebávanie na receptoroch časovo 
rozložené. Vitamín C sa v tele neukladá do zásoby, sme 
odkázaní na jeho denný príjem. Pri zvýšenej potrebe je 
vhodná aj infúzna forma, ktorá jednorazovo zabezpečí 
dostatok vitamínu pre každú bunku.
 
Pri akých diagnózach či zdravotných problémoch sú 
najväčšie benefity podávania vysokodávkovaného 
vitamínu C v infúziách?
Je zaužívané myslieť si, že vitamín C potrebujeme, 
ak sme chorí alebo máme zdravotné problémy. Je to 
však veľká chyba a podcenenie úlohy vitamínu C. Náš 
organizmus neustále pracuje, imunita nepretržite stráži 
naše zdravie, biochemické pochody v tele potrebujú 
vitamíny, aby orgány správne fungovali, stres, športová 
záťaž, ochorenie zvyšujú potrebu vitamínov a medzi 
nimi predovšetkým vitamínu C. Je dokázané, že ľudia 
s chronickými ochoreniami sú poddávkovaní vitamínom C. 
Nepotrebujeme dodávať vitamín C len pri ochorení alebo 
zdravotných problémoch, ale neustále – a pri ochorení 
niekoľkonásobne viac. Infúzne podanie vitamínu C zvýši 
jeho dostupnosť pre každú jednu bunku nášho tela tým, že 
zvýši jednorazovo jeho prísun. Skúste sa zamyslieť – ak ste 
chorí, máte teplotu, bolesti, kašeľ, sprievodným príznakom 
je zväčša aj nechuť do jedla – a to práve vtedy, keď 
organizmus potrebuje zvýšený prívod vitamínu. Dalo by 
sa povedať, že čím je nižšia východisková hladina 
vitamínu C na začiatku ochorenia, tým dlhší a ťažší je 
jeho priebeh. 

V súvislosti s naším nezdravým spôsobom života, 
ale aj s prirodzeným starnutím organizmu sa často 
spomína tzv. oxidačný stres, ktorý je príčinou mnohých 
ochorení. Čo je jeho podstatou a dá sa eliminovať 
vitamínom C ako najsilnejším antioxidantom? Majú aj 
tu opodstatnenie jeho vysoké dávky?
Oxidačný stres nás sprevádza celý život. Biochemici by 
asi povedali, že každá jedna bunka sa pohybuje na hrane 
oxidačného stresu, pretože biochemická činnosť každej 
bunky prebieha nepretržite. Veľa reakcií prechádza pri 
metabolickej aktivite bunky do stavu oxidačného stresu 
a vitamín C (a nielen on) pôsobí proti tomu. Môžeme 
povedať, že vitamín C je najsilnejší antioxidant. Ak 
bunka nemá dostatok antioxidantov a nevráti sa späť do 
rovnovážneho stavu, vzniká zápal tkaniva a každý zápal 
generuje voľné radikály. Tie bojujú proti patogénom 
a podporujú zápal, ktorý je dôležitou obrannou reakciou 
organizmu na patogén. V správny čas však musia byť voľné 

Sila infúzneho vitamínu C 
v liečbe mnohých 
zdravotných problémov
O potrebe vitamínu C pre naše zdravie nepochybuje asi nikto. Automaticky po ňom siahame 

najmä v čase chrípkových stavov, no málokto si uvedomuje, aký široký význam má pre náš 

organizmus a aký dôležitý je jeho kontinuálny príjem. A tiež nie je jedno, či ho prijmeme 

v tabletke alebo vnútrožilovo. Preto sme sa spýtali odborníka.

O
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antioxidanty

Podporná liečba
    oslabený imunitný systém
    vírusové infekcie (COVID 19)
    bakteriálne infekcie
    zápaly 
    hojenie rán
    reumatické ochorenia
    bolesti kĺbov a svalov
    onkologickí pacienti 
    chronická únava
    alergie
    histamínová intolerancia

vyrobené v Nemecku

radikály neutralizované antioxidantom ako je napr. vitamín 
C. A musí to byť skôr, ako zápal zničí aj zdravé tkanivo. 
Vieme si predstaviť, že v takomto prípade je zvýšená 
potreba antioxidantov. Organizmus využije všetky svoje 
zásoby na zvládnutie patogénu. Potreba vitamínu C vtedy 
niekoľkonásobne stúpa. Práve tento moment sa často 
podceňuje, hoci je rozhodujúci pre priebeh liečby, pretože 
voľné radikály sú spoluzodpovedné za mnohé príznaky 
ako bolesť, opuchy, únava. Ako sme hovorili vyššie – práve 
vtedy nemáme chuť do jedla a 1000 mg vitamínu podaného 
v tabletke problém nerieši, pretože nevieme, aká bola 
východisková hladina vitamínu C a jeho vstrebávanie 
je dané množstvom voľných receptorov. V takýchto 
prípadoch majú opodstatnenie vysoké dávky vitamínu 
C podaného infúziou. Zvlášť u pacientov s chronickými 
zápalovými ochoreniami, ktorí v prevažnej miere trpia 
jeho nedostatkom. 

Pre normálny chod organizmu je mimoriadne dôležitý 
správne fungujúci imunitný systém. Ako sa prejavuje 
jeho narušenie a kedy je ako „prvú pomoc“ možné 
nasadiť vysoké dávky vitamínu C? 
Áno, imunitný systém je mimoriadne dôležitý a kým 
sa cítime zdraví, predpokladáme, že funguje správne. 
V imunitnom systéme má vitamín C nezastupiteľnú úlohu, 
pôsobí na tvorbu bielych krviniek v kostnej dreni 
a umožňuje ich správnu funkciu – fagocytózu a produkciu 
protilátok. Navyše v imunitnom systéme vitamín C 
zvyšuje produkciu interferónov, komplementu, znižuje 
hladinu histamínu, CRP, IL-6. Je potvrdené, že podaním 
vysokej dávky vitamínu C v infúznej forme sa zvýši 
produkcia bielych krviniek v kostnej dreni. Biele krvinky 
majú najvyššiu spotrebu vitamínu C v krvi. Ich správne 
fungovanie je dôležité v prvotnej obrane organizmu 
proti patogénom. Správna funkcia imunitného systému 
závisí od správneho fungovania tráviaceho systému, 
presnejšie povedané od črevného mikrobiómu a jeho 
zloženia. Najbohatšia sieť nervových vláken, krvných 
kapilár a lymfatických ciev, ako aj najvyšší počet 
lymfatických uzlín je práve v črevách (presnejšie hovoríme 
o lymfoidnom tkanive a lymfoidných nodulách v črevnej 
stene, ktoré súborne označujeme GALT). Obsah čreva je 
oddelený od krvnej cievy membránou tenšou ako vlas. 
V poslednej dobe sa čoraz väčší význam pre naše zdravie 
prikladá bakteriálnej črevnej fl óre, označovanej súborne 

ako mikrobióm (v črevách sa nachádzajú aj vírusy a huby). 
Každá jeho zmena v počte a pomere baktérií ovplyvní 
psychosomatický stav organizmu práve hustými nervovými 
prepojeniami medzi mozgom a črevom. A, samozrejme, 
ihneď zareaguje aj imunitný systém, ktorý má informácie 
„z prvej ruky“, z GALT systému. Prejavom môže byť únava, 
pocit zníženej výkonnosti, častejšie infekcie, reaktivácia 
vírusu herpesu (ústne kútiky). V takýchto prípadoch je 
vhodné doplnenie vitamínu C aj infúznou cestou.
 
Aké je optimálne dávkovanie infúzneho „céčka“?
Dávkovanie závisí od konkrétnej situácie. Je iné pri 
preventívnom podaní (napr. pred operačným zákrokom, 
pretože vitamín C zlepšuje hojenie poškodených tkanív), 
iné dávky a frekvencia sú pri akútnej infekcii, chronických 
infekciách, alergiách, zvýšenej hladine histamínu 
(označuje sa ako histamínová intolerancia) a pod. 
 
Mnohé chronické ochorenia sprevádza bolesť 
a niektorí odborníci odporúčajú na jej komplexnú 
liečbu aj zaradenie infúzneho vitamínu C. Aký je váš 
názor a ako konkrétne by mohol pomôcť?
Áno, sú dostupné klinicky overené poznatky z podania 
vyšších dávok vitamínu C v infúznej forme s cieľom 
dosiahnutia analgetického účinku pri chronických 
ochoreniach kĺbov a spojivových tkanív. Vitamín C 
znižuje tvorbu prozápalových molekúl, pomáha pri tvorbe 
kolagénu, endogénnych opioidov, neurotransmiterov, 
teda jeho podávanie vedie k redukcii spotreby analgetík. 
Podporou tvorby telu vlastných endogénnych opioidov sa 
znižuje pocit bolesti. 

So súčasnou pandémiou ochorenia COVID-19 sa 
okrem zvládania jeho priebehu a, samozrejme, 
očkovania čoraz viac spomína postcovidový syndróm 
alebo tzv. long covid, čiže dlhodobé následky po 
prekonaní ochorenia, ktoré môžu trvať niekoľko 
mesiacov, ale aj rokov. Aké konkrétne následky sa 
najčastejšie uvádzajú a ako by pri ich zvládaní mohol 
pomôcť vysokodávkovaný vitamín C?
Najčastejšie sa spomína únavový syndróm, ktorý 
označujeme za chronický únavový syndróm, ak trvá 
viac ako tri mesiace. Podobný sa vyskytuje aj po infekcii 
herpetiformnými vírusmi u niektorých ľudí, spravidla 
u tých, ktorí mali problémy s imunitou už pred ochorením. 
Postcovidový únavový syndróm je podobný, vyskytuje 
sa asi u 20 % pacientov po prekonaní ochorenia. Môže 
prejsť do chronického štádia a predpokladá sa, že ho 
spôsobuje vyčerpanosť imunitného systému, pretože 
koronavírus napáda viacero orgánov súčasne. A pri 
obnove funkčnosti je vitamín C potrebný, rovnako ako aj 
vitamín D a ďalšie vitamíny, minerály a, samozrejme, treba 
myslieť na správnu výživu a prívod kvalitných bielkovín 
(presnejšie aminokyselín), ktoré organizmus potrebuje 
na tvorbu vlastných bielkovín. Vysokodávkovaný vitamín 
C významnou mierou prispieva k imunomodulácii, obnove 
funkcií imunitného systému.

Vysokodávkovaný vitamín C 
významnou mierou prispieva 
k imunomodulácii, obnove funkcií 
imunitného systému.
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Pri druhom subtype (papulopustulózna rozacea) sa 
v oblasti trvalého začervenania tvoria zapálené a hnisavé 
vyrážky. 
Tretí subtyp (fymatózna rozacea) je typický zhrubnutím 
kože najmä v oblasti nosa, líc a čela, kde sa tvoria hrbolčeky 
s rozšírenými pórmi. Tento subtyp je častejší u mužov. 
Očná (okulárna) rozacea je štvrtým subtypom. Vyskytuje sa 
u 30 – 50 % pacientov. Môže byť prítomná v priebehu prvých 
troch subtypov, prípadne môže vzniknúť aj skôr, ako sa 
objavia kožné prejavy. Prejavuje sa zápalom očí s pálením, 
svrbením, rezaním očí, pocitom cudzieho telesa v oku 
a svetloplachosťou, býva prítomné prekrvenie spojiviek 
a opuch mihalníc. Bez liečby môže vzniknúť až porucha 
videnia, preto je dôležité opakované očné vyšetrenie.

Koho toto ochorenie postihuje najčastejšie?
Vyskytuje sa u 5 – 22 % ľudí, častejšie u žien, najmä 
fototypu I a II (svetlá pokožka), ale môže sa objaviť u ľudí 
všetkých rás. U mužov je ochorenie síce zriedkavejšie, ale 
priebeh ochorenia býva závažnejší. Najčastejšie sa príznaky 
objavujú po 30. roku života s vrcholom výskytu 
v 36 – 50 rokoch, no výnimočne sa môže vyskytnúť aj u detí.

Je pre dermatológa rozacea ľahko rozpoznateľná? 
Nekomplikujú mu diagnostiku jej prejavy?
Sú ochorenia, ktoré sa podobajú na rozaceu, ako je 
napríklad akné, periorálna dermatitída, demodikóza, 
seboroická dermatítída, kontaktná alergická dermatitída, 
chronický diskoidný lupus, sarkoidóza a iné. Preto je 
pre diagnostiku kožnej formy kľúčové dermatologické 
vyšetrenie. Očnú formu diagnostikuje a lieči očný 
lekár.

Rozacea sa prejavuje na tvári, a tak sa človeku 
denne pripomína a vidí ju aj okolie. Môže to byť pre 
pacienta frustrujúce, či dokonca príčinou psychických 
problémov?
Toto ochorenie značne stigmatizuje pacientov a znižuje 
ich kvalitu života. Je u nich zvýšený aj výskyt depresívnej 
a úzkostnej poruchy.

Nádejou pre pacienta je vždy správne indikovaná 
a kvalitná liečba. Aké sú jej súčasné možnosti?
Rozacea sa síce nedá vyliečiť, ale správnou a dlhodobou 
terapiou sa dá dosiahnuť ústup prejavov a zlepšenie 
kvality života pacientov. Dôležitá je úprava životosprávy, 
ochrana pred ultrafi alovým (UV) žiarením, odstránenie 
provokačných faktorov a používanie vhodnej 
dermatokozmetiky. Z lokálnych liekov sa používa 
brimonidín, ivermektín, metronidazol, kyselina azelaová, 
antibiotiká, benzoylperoxid, retinoidy, ichtamol 
a prípravky so sírou.
Brimonidín sa používa pri trvalom začervenaní tváre, teda 
pri prvom subtype ochorenia. Na Slovensku momentálne 
nie je k dispozícii. 
Ivermektín má protizápalový účinok a vedie k zníženiu 
počtu roztočov Demodex folliculorum, preto je účinný 
v liečbe druhého subtypu rozacey. 

Metronidazol znižuje začervenanie a pôsobí aj na zapálené 
a hnisavé vyrážky. Pri jeho používaní je nutné dôsledne 
sa chrániť pred UV žiarením, ktoré výrazne znižuje jeho 
účinnosť. 
Kyselina azelaová spôsobuje ústup začervenania, 
zapálených a hnisavých vyrážok. 
Lokálne antibiotiká sa obvykle používajú v kombinácii 
s benzoylperoxidom na liečbu zapálených a hnisavých 
vyrážok. 
Lokálne retinoidy majú tiež dobrý efekt na vyrážky, ale 
slabý na začervenanie kože. 
Ichtamol a prípravky so sírou majú protizápalový 
a protisvrbivý účinok, podporujú regeneráciu kožných 
buniek. 

kožné ochorenia

AUTOR ROZHOVORU: Peter Glocko
FOTO: MUDr. Alena Korenčíková

O
Pre diagnostiku kožnej 
formy rozacey je kľúčové 
dermatologické vyšetrenie. Očnú 
formu diagnostikuje a lieči očný 
lekár.

Najčastejšie sa príznaky rozacey 
objavujú po 30. roku života 
s vrcholom výskytu v 36 – 50 
rokoch.

tom, o aké 
ochorenie ide 
a aké sú možnosti 
jeho liečby, sme 
sa rozprávali 

s dermatologičkou 
MUDr. Alenou Korenčíkovou 
zo Slovenských liečebných 
kúpeľov Piešťany.

Čo je príčinou vzniku 
tohto závažného kožného 
ochorenia? 
Príčina ochorenia nie je 
presne známa. Približne 

40 % pacientov má pozitívnu rodinnú anamnézu, teda 
rozaceou trpí okrem samotného pacienta aj niekto 
iný v rodine. Na vzniku ochorenia sa podieľa najmä 
porušená regulácia vrodeného imunitného systému 
kože, zmeny na pilosebaceálnej jednotke (chĺpkový 

vačok s prídavnou mazovou žľazou), zvýšená reaktivita 
cievok na tvári, kolonizácia kože roztočmi Demodex 
folliculorum, mikróbmi a porucha bariérovej funkcie 
kože. Medzi provokačné (spúšťacie) faktory patria vysoké 
alebo nízke teploty prostredia, slnečné žiarenie, silný 
vietor, pikantné, korenené, horúce jedlá a horúce nápoje, 
alkohol, zvýšená fyzická aktivita spojená s potením, 
trením, negatívny stres, nevhodná kozmetika, lokálne 
dráždivé látky, hormonálne výkyvy a lieky, ako napríklad 
nikotináty, vazodilatanciá, amiodaron, ale aj vitamíny 
skupiny B. 

Aké sú typické prejavy rozacey?
Rozacea má štyri subtypy ochorenia, ktorých prejavy 
môžu byť mierneho, stredne ťažkého až ťažkého stupňa. 
Postihujú centrálne časti tváre, teda líca, nos, bradu a čelo. 
Jednotlivé subtypy môžu, ale nemusia prechádzať jeden do 
druhého.
Prvý subtyp (erytemato-teleangiektatická rozacea) sa 
prejavuje začervenaním (erytémom) tváre v centrálnej 
oblasti, ktoré je na začiatku ochorenia prechodné, 
s návalmi tepla, neskôr je toto začervenanie trvalé. 
Môže sa vyskytnúť aj mierny opuch, pálenie a štípanie, 
hrubá alebo olupujúca sa koža a rozšírené cievky 
(teleangiektázie). 

Rozacea vyžaduje včasnú 
liečbu – nepodceňujte jej 
prejavy
Rozacea, niekedy nazývaná aj ružovka, je 

chronické zápalové neinfekčné ochorenie 

tváre, ktoré zásadne vstupuje do života 

pacientov a podľa skúseností mnohých 

z nich býva často hendikepom aj 

v spoločenskom kontakte. 
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V prípadoch nedostatočnej účinnosti lokálnej liečby sa 
pri druhom, treťom a štvrtom subtype rozacey používa 
celková liečba, najčastejšie tetracyklínovými antibiotikami, 
izotretinoínom a metronidazolom. 
Z fyzikálnych metód možno použiť cievne lasery a liečbu 
intenzívnym pulzným svetlom na liečbu rozšírených 
cievok (teleangiektázií), ale aj manuálnu lymfodrenáž. 
V prípade pokročilej fymatóznej formy je nutná aj 
chirurgická liečba, prípadne terapia CO2 laserom.

Pacienti dnes často skúšajú alternatívu a samoliečbu. 
Je aj toto cesta alebo patrí liečba rozacey výlučne do 
rúk lekára?
Ak už má pacient diagnostikovanú rozaceu dermatológom, 
záleží od štádia ochorenia. Pri prvom subtype, keď je 
prítomné iba prechodné začervenanie, možno ochorenie 
zvládať aj vhodnou voľnopredajnou dermatokozmetikou 
a úpravou životného štýlu. Ostatné formy rozacey už 
patria do rúk skúseného dermatológa. Pre pacienta sú 
veľmi podstatné a nápomocné správne informácie, 
ktoré môže nájsť na osvetovom portáli 
www.mojarosacea.sk, kde sú popísané aj jednotlivé 
štádiá ochorenia. 

Chronické zápalové ochorenia bez včasne nasadenej 
liečby často prechádzajú do ťažších štádií. Platí to 
aj pre rozaceu? Treba ju podchytiť od prvých 
prejavov?
Včasná liečba je veľmi dôležitá. Ak sa rozacea nelieči, 
prejavy ochorenia sa zhoršujú, často vznikajú zapálené 
a hnisavé vyrážky a v závažných prípadoch, najmä 
u mužov, môže prejsť do fymatózneho štádia. Netreba 
zabúdať ani na očnú formu ochorenia, ktorá bez liečby 
môže skončiť trvalým poškodením zraku.

Čo okrem dodržiavania liečby môže urobiť sám 
pacient pre kontrolu svojho ochorenia? Je nejaká 
možnosť prevencie?
Dôležité je zamerať sa na odstránenie provokačných 
faktorov, ktoré som už spomenula, a používanie vhodnej 
dermatokozmetiky. Nevhodné je trenie, škriabanie, píling 
tváre a mastné krémy. Vhodné je používanie kvalitných 
krémov s vyšším ochranným faktorom proti UV žiareniu, 
ktoré sú určené na citlivú a začervenanú kožu, nosenie 
pokrývky hlavy a vyhýbanie sa slnečnému žiareniu najmä 
v poludňajších hodinách. 
Rozacea je chronické ochorenie, ktoré síce nemožno 
vyliečiť, ale dodržiavaním preventívnych opatrení 
a správnou liečbou sa dá dosiahnuť dlhodobá kontrola 
nad ochorením s výrazným zlepšením kvality života 
pacientov.

Správnou a dlhodobou terapiou 
sa dá dosiahnuť ústup prejavov 
rozacey a zvýšenie kvality života 
pacientov.

Hidradenitída (latinsky hidradenitis 

suppurativa) je chronické kožné ochorenie 

charakterizované prítomnosťou zapálených 

oblastí v podpazuší, slabinách, ako aj pod 

prsníkmi, v oblasti zadku a na vnútornej 

strane stehien, na všetkých miestach, kde sa 

koža o seba trie.

eliečená alebo nesprávne liečená HS môže 
viesť k jej závažnejším štádiám. Preto je 
dôležité stanoviť správnu diagnózu a čo 
najskôr nasadiť vhodnú liečbu. Prvým 
krokom pacienta je navštíviť dermatológa.

Príčina ochorenia
Presné príčiny hidradenitídy nie sú známe, no 
medicínsky výskum potvrdzuje predpoklad, že s ňou 
súvisiace zápalové poškodenie sa môže vyvinúť vtedy, 
keď dôjde k upchatiu vlasových folikulov a následnému 
poškodeniu a zápalu apokrinných potných žliaz, ktoré sa 
nachádzajú v podpazuší alebo v slabinách. Predpokladá 
sa, že k upchatiu vlasového folikulu dochádza z dôvodu 
zmnoženia kožných buniek vo vnútri kanálika potnej žľazy 
a v okolí vlasového folikulu. Vývod vlasového folikulu sa 
následne upchá a plná potná žľaza praskne alebo sa silne 
zapáli. Podľa medicínskych dôkazov hidradenitída nie je 
infekčné ochorenie, ani nie je spôsobená infekciou alebo 
nedostatočnou hygienou (bežná mylná predstava o jej 
vzniku).

Hoci hidradenitída postihuje kožu, ide o zápalové 
ochorenie, čo znamená, že je spôsobené nesprávnou 
funkciou imunitného systému daného jedinca.

Príznaky a formy
Hidradenitída, ktorú dermatológovia niekedy označovali 
aj ako acne inversa, máva rôzne prejavy, ktoré sa môžu 
líšiť od pacienta k pacientovi. Ľahšie prípady môžu mať 
podobu malých bolestivých uzlíkov v koži, čiernych bodiek 
(komedónov) alebo málopočetných kožných cýst, kým 
u pacientov s ťažšími formami sa často prejavuje 
početnými abscesmi, ktoré sa opakovane tvoria, praskajú 
a uvoľnený obsah nepríjemne zapácha.
Ťažké formy sú charakteristické aj tvorbou podkožných, 
navzájom prepojených kanálikov (nazývaných sínusové 
trakty) a jaziev. Lézie (poškodenia kože) spôsobené 
hidradenitídou môžu byť veľmi nepríjemné, bolestivé 
a výrazne znižujú kvalitu života pacienta.
Dermatológovia obvykle vyhodnocujú príznaky 
a závažnosť ochorenia podľa tzv. Hurleyho stupnice. Podľa 
tohto hodnotenia zaraďujú pacientov do troch štádií.

Hidradenitída – menej 
známe, ale závažné 
ochorenie

ZDROJ: spracované zo stránky www.hsonline.sk

N

Upozornenie: Liečbu stanoví dermatológ 
každému pacientovi na mieru, preto 
nepoužívajte liečivá od iných osôb. Čo 
pomohlo im, vám pomôcť nemusí, práve 
naopak – môže váš stav aj zhoršiť. 
Nemáte svojho dermatológa? Na portáli 
www.mojarosacea.sk v podstránke 
„návšteva lekára“ nájdete mapu 
špecialistov podľa jednotlivých regiónov.
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kožné ochorenia

Výskyt a rizikové faktory
Hidradenitída sa môže objaviť v každom veku, avšak 
najčastejšie sa objavuje u dospelých na začiatku tretej 
dekády života s klesajúcim výskytom po dosiahnutí veku 
50 až 55 rokov. Častejšie postihuje ženy ako mužov.
Celková prevalencia u bežnej populácie sa udáva na úrovni 
1 %. Toto ochorenie je často nesprávne diagnostikované, 
pretože mnohí pacienti trpiaci hidradenitídou nie sú vždy 
ochotní hovoriť o svojich problémoch alebo vyhľadať 
dermatológa a požiadať ho o pomoc. Preto je počet ľudí, 
ktorým hidradenitídu skutočne diagnostikujú, oveľa menší 
ako odhadované 1 %.
Výskum potvrdzuje, že hidradenitída môže byť dedičná. 
Približne jedna tretina pacientov má člena rodiny, ktorý 
ňou tiež trpí.
Okrem genetiky patrí k rizikovým faktorom fajčenie, 
obezita, hormonálne zmeny a nadmerné potenie, ktoré 
môžu príznaky hidradenitídy zhoršovať.

Liečba
Hidradenitída je chronické ochorenie, teda sa nedá vyliečiť. 
Existujú však možnosti liečby, ktorými sa ťažkosti dajú 
zreteľne zlepšiť. Dôležitá je účinná, včasná a dlhodobá 
liečba, aby sa minimalizovali telesné a psychosociálne 
následky tohto ochorenia.

Farmakologická liečba
Jednou z možností liečby hidradenitídy je nasadenie 
určitého druhu antibiotík. Antibiotiká môžu zlepšiť lézie 
na koži. Spravidla však nedochádza k úplnému vyliečeniu. 
Antibiotiká pôsobia proti baktériám, ktoré sa usídlili 
v ranách a abscesoch na koži, a tým zmierňujú zápal. Pri 
ľahších formách sa antibiotiká často používajú lokálne 
vo forme emulzie ako doplnok k ostatným liekom alebo 
pri operácii. Pri ťažších stupňoch hidradenitídy sa však 
musia užívať aj vo forme tabliet.

Biologická liečba
Hidradenitídu možno liečiť aj biologickými liekmi. Tieto 
cielene potláčajú imunitný systém tým, že blokujú určité 
biologické látky vznikajúce v tele, ktoré vyvolávajú zápal 
a spôsobujú jeho pretrvávanie. Zápalový proces sa tak 
podaním liečby dlhodobo preruší. Biologickú liečbu možno 

nasadiť, ak je stupeň závažnosti hidradenitídy stredne ťažký 
až ťažký, choroba je aktívna a liečba antibiotikami nebola 
účinná alebo tolerovaná. Biologická liečba pri tejto diagnóze 
je vo forme injekcií, ktoré si pacient po zaškolení vie 
sám vpichovať pod kožu (subkutánne). Môže sa používať 
dlhodobo, ak je účinná a pacient ju dobre znáša. Počas 
liečby biologikami sú potrebné pravidelné kontroly u lekára. 
Liečba ovplyvňuje imunitný systém, preto môžu u pacienta 
ľahšie vznikať infekcie. Pred začiatkom liečby sa musia 
vylúčiť existujúce infekcie, ako napríklad tuberkulóza alebo 
hepatitída C. Taktiež by sa malo preveriť, či boli dostatočne 
vykonané štandardné očkovania. Komplexné informácie 
k bezpečnosti biologickej liečby vám poskytne lekár.

Chirurgická liečba
Pri hidradenitíde sa môžu uplatniť rôzne chirurgické 
postupy. To, aké prichádzajú do úvahy, závisí od 
konkrétnych ťažkostí a od toho, aká oblasť tela je 
postihnutá. Druh operácie a veľkosť odstránenej oblasti 
tkaniva ovplyvňujú, ako dlho bude trvať, kým sa operované 
miesto na tele zahojí. To môže byť pár týždňov až niekoľko 
mesiacov.

Strava a životný štýl
Všeobecne platí, že na udržanie dobrého zdravotného stavu 
a vitality je vhodné konzumovať vyváženú, výživnú stravu 
a v prípade potreby upraviť hmotnosť.
Každý človek, ktorý žije s hidradenitídou, má iné skúsenosti 
s týmto ochorením, čo platí aj pre fyzické a športové 
aktivity. Ak máte obavy z činností, do ktorých by ste sa 
chceli zapojiť, poraďte sa so svojím dermatológom.

Znížte nadmernú hmotnosť
Výskumy dokazujú, že hidradenitída súvisí s nadváhou 
a závažnosť tohto ochorenia sa zvyšuje so stupňom obezity.

Prestaňte fajčiť
Lekársky výskum potvrdil spojitosť medzi hidradenitídou 
a fajčením. Prebieha však diskusia o tom, či fajčenie 
môže viesť k hidradenitíde alebo hidradenitída (a s ňou 
súvisiace stavy ako depresia a nedostatok fyzickej aktivity) 
spôsobuje, že ľudia s vyššou pravdepodobnosťou fajčia. 
Zanechanie fajčenia každopádne prispieva k zlepšeniu 
vášho celkového zdravotného stavu.

Fyzická aktivita
Cvičenie je dobrý spôsob, ako si udržiavať zdravú 
hmotnosť a zvládať stres.

Kedy navštíviť dermatológa?
Ak vy alebo niekto z vašich známych má opakujúce sa 
bolestivé vyrážky a uzlíky v podpazuší alebo v oblasti 
slabín, je dôležité navštíviť dermatológa, aby stanovil 
správnu diagnózu a začal liečbu. Je veľmi dôležité, aby ste 
s lekárom komunikovali otvorene a úprimne. Na stránke 
www.hsonline.sk máte možnosť vyplniť dotazník a zistiť, 
aké vážne sú vaše problémy. Výsledok vám napovie, či nie 
je najvyšší čas objednať sa do dermatologickej ambulancie.

Meníme
pacientom život

Našou motiváciou je riešiť 
najťažšie zdravotné výzvy. 
Sme AbbVie, globálna 
biofarmaceutická spoločnosť, 
a našim poslaním je hľadať 
spôsoby, ako prispieť k zdravšiemu 
svetu. Pacienti sú pre náš 
výskumný tím vždy na prvom 
mieste. V našom úsilí nepoľavíme, 
kým nenájdeme riešenia, 
ktoré budú mať významný dopad 
na ich život. Všetkých nás spája 
práca, výsledkom ktorej je 
naplnenie nášho záväzku.

www.abbvie.sk

AbbVie s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 2
Telefón: +421 250 500 777 SK-ABBV-210001
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Biologické lieky cielene potláčajú 
imunitný systém tým, že blokujú 
určité biologické látky vznikajúce 
v tele, ktoré vyvolávajú zápal 
a spôsobujú jeho pretrvávanie.
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Zemská klíma sa mení nebývalým tempom 

a napísalo sa už veľa článkov o tom, ako 

klimatické zmeny ovplyvnia sociálne, 

ekonomické a zdravotné systémy. Avšak 

dôsledkami na našu pokožku a kožné 

choroby sa zaoberalo iba niekoľko štúdií. 

Koža je pritom ľudským orgánom najviac 

vystaveným životnému prostrediu a logicky 

musí na zmeny klímy reagovať. Ide najmä 

o infekčné choroby prenášané hmyzom, 

kožné parazitické ochorenia, rakovinu kože 

a v neposlednom rade aj alergie. 

meny klímy 
spôsobujú mnohé 
faktory – niektoré 
majú prirodzený 
charakter, iné 

spôsobujeme my ľudia. O ich 
rozsahu a dopade na naše 
životy sa diskutuje na celom 
svete a ide o jednu z najväčších 
výzev modernej doby.

Infekčné ochorenia 
Zmena klímy nie je vzdialenou 
hrozbou, je to urgentný (aj 
zdravotný) problém. Niektoré 

kožné problémy sa začínajú objavovať v regiónoch, kde sa 
doteraz vyskytli len zriedka. Tým, že sa planéta zahrieva, 
veľa baktérií, vírusov, húb a parazitov prežije aj v oblastiach, 
kde to doteraz nebolo možné. 
„Bežné stafylokoky, streptokoky a enterokoky majú 
tendenciu ľahšie kolonizovať ľudí v teplejšej klíme,“ 
vysvetľuje MUDr. Zuzana Baranová, PhD., z Lekárskej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
„Najčastejšími kožnými ochoreniami po povodniach sú kožné 
infekcie a nákazy spôsobené gramnegatívnymi baktériami, 
ktoré sú často rezistentné voči antibiotikám. Rok 2018 bol 
druhým najrozšírenejším rokom pre baktériu cholery.“

Osobitou kapitolou sú podľa kožnej lekárky hubové 
infekcie. Ako príklad uvádza kokcidioidomykózu – toto 
ochorenie sa doteraz vyskytovalo iba na juhozápade USA: 
„Dnes sa vďaka viacerým klimatickým faktorom, vrátane 
dlhších období sucha, rekordných zrážok a častejších 
víchric, ktoré majú za následok šírenie spór húb, šíri do 
vzdialenejších častí kontinentu.“
Navyše ľudia žijúci v týchto nových oblastiach nie sú na 
tento typ plesne imunologicky pripravení.

Stúpa výskyt rakoviny kože
Slnečné žiarenie môže vyvolať kožné zmeny priamo, 
ako napr. akútne spálenie slnkom, fotosenzitivitu či 
fotoageing, ale takisto podmieňuje vznik rakoviny kože. 
Podľa dermatologičky MUDr. Baranovej je predispozícia 
rakoviny kože čiastočne genetická. „Avšak existujú dôkazy 
aj o priamej súvislosti medzi vystavením UV žiareniu 
zo slnka a rozvojom malígneho kožného ochorenia,“ 
hovorí. „Nadmerné UV žiarenie sa považuje za rizikový 

kožné problémy

Z

Znečisťujúce látky v životnom 
prostredí môžu mať nesporný vplyv 
na respiračné alergie, ako aj na 
atopickú dermatitídu, kontaktne 
alergickú a toxickú dermatitídu.

Tým, že sa planéta zahrieva, veľa 
baktérií, vírusov, húb a parazitov 
prežije aj v oblastiach, kde to 
doteraz nebolo možné.

faktor u troch najbežnejších typov rakoviny kože, pričom 
jeden z nich – malígny melanóm, je najvážnejšou formou 
rakoviny kože. Je zodpovedný za približne 80 % úmrtí 
zo všetkých druhov karcinómov kože. Za posledných 25 
rokov sa incidencia malígneho melanómu zvýšila 
a pravdepodobne to spôsobuje zvýšené vystavenie sa UV 
žiareniu.“
Riziku rakoviny kože čelia najmä obyvatelia krajín, 
ktoré sú blízko k rovníku – Austrálie, Nového Zélandu, 
niekoľkých krajín Južnej Ameriky a južnej Afriky. Zároveň 
platí, že riziko je vyššie u ľudí so svetlou pokožkou, ktorí 
sú citliví na slnko. Zvyšujúce sa tempo nárastu sa do 
veľkej miery pripisuje zvýšenému cestovaniu do zahraničia 
a využívaniu solárií. 
Vychádzajúc z modelov ozónových hladín a UV žiarenia sa 
dá predpokladať, že v Európe sa do roku 2050 zvýši celkový 
výskyt rakoviny kože o 5 % a v USA o 10 %. 

Klimatické fenomény El Niño a La Niña
Dôležitými faktormi, ktoré vstupujú do zmien v oblasti 
svetovej dermatológie, sú cykly El Niño a La Niña, spoločne 
El Niño Southern Oscillation (ENSO). Tento termín označuje 
nepravidelnú periodickú zmenu vetrov a povrchových teplôt 
mora nad tropickým východným Tichým oceánom, ktorá 
ovplyvňuje podnebie väčšiny trópov a subtrópov. Obdobia 
teplých vôd sú známe ako El Niño a obdobia chladnejších 
vôd La Niña. V poslednom období sa čoraz viac uznávajú 
väzby medzi ENSO a chorobami. Cyklus El Niño sa spája so 
zvýšeným výskytom aktinickej (solárnej) keratózy, kožných 
plesní, rozacey, toxickej kontaktnej dermatitídy a niektorých 
chorôb prenášaných komármi a vodou, ale so zníženým 
výskytom dermatitídy, svrabu, psoriázy a alergickej reakcie 
na uštipnutie hmyzom. La Niňa sa zasa spája so zvýšením 
výskytu ovčích kiahní, enterovírusovej infekcie známej pod 
menom „hand, foot and mouth disease”, čiže postihujúcej 
ruky, nohy a ústnu dutinu, v určitých oblastiach vírusom 
Ross River, no s poklesom vírusových bradavíc 
a leishmaniózy.

Choroby prenášané vektormi
V súčasnosti môžeme pozorovať, že infekčné choroby 
typické pre tropické pásma túto hranicu prekračujú. 

Ide predovšetkým o choroby prenášané vektormi, čiže 
kliešťami, komármi, muchami a podobne. 
„V dôsledku otepľovania sa hmyz sťahuje na nové územia 
a skúma nové biotopy, aby našiel potravu a unikol 
konkurencii a prirodzeným nepriateľom, čím sa objavuje 
v krajinách, kde nikdy predtým nebol,“ približuje 
MUDr. Baranová. „Ako teplota stúpa, metabolizmus hmyzu 
sa zrýchľuje, hmyz sa rýchlejšie reprodukuje a kladie viac 
vajíčok. Populácie komárov predstavujú najväčšie riziko 
vo vzťahu k mnohým infekčným chorobám. Napríklad 
v poslednom desaťročí došlo k prudkému globálnemu 
premnoženiu komárov rodu Aedes, ktoré sú prenášačmi 
infekcií Zika, Chikungunya, západonílskej horúčky, žltej 
zimnice a dengue. Západonílsky vírus sa nedávno vyskytol 
v malých ohniskách aj v Nemecku.“
Podľa predpovede amerických vedcov budú komáre v roku 
2050 schopné potenciálne (nie nevyhnutne) infi kovať 49 % 
ľudskej populácie. Hlavným prostriedkom ich distribúcie 
bude o päť až pätnásť rokov migrácia ľudí.

Alergie a autoimunitné ochorenia
Výskyt alergických ochorení sa v posledných desaťročiach 
značne zvýšil. „Okrem genetických faktorov zohrávajú 
dôležitú úlohu aj environmentálne a klimatické faktory,“ 
vysvetľuje MUDr. Baranová. „Znečisťujúce látky v životnom 
prostredí môžu mať nesporný vplyv na respiračné alergie, 
ako aj na atopickú dermatitídu, kontaktne alergickú 
a toxickú dermatitídu.“
Takisto sa mení fl óra a fauna – vzácne rastliny, ako 
napríklad ambrózia, spôsobujúce respiračné i kožné 
alergie, sa rozšírili do oblastí, ktoré sa pre ne dovtedy 
považovali za nevhodné. „Okrem výskytu mnohých 
alergénov v prostredí majú na atopickú dermatitídu vplyv 
ďalšie environmentálne faktory, akými je teplé a vlhké 
podnebie, nízka relatívna vlhkosť vzduchu,“ pokračuje 
odborníčka. „Ich časté výkyvy a značné zmeny poškodzujú 
kožnú bariéru, čo zvyšuje podráždenie pokožky. Zmena 
klímy a znečistenie ovzdušia vplývajú aj na iné systémové 
zápalové a autoimunitné ochorenia, ktoré majú kožné 
prejavy, ako napríklad pemfigus, systémový lupus 
erythematosus, vitiligo a iné,“ uzatvára MUDr. Baranová.

TEXT: Jana Krajčovičová
FOTO: MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

Klimatické zmeny – reálna 
hrozba aj pre našu kožu
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žilové ochorenia

iac ako rok 
trvajúca pandémia 
COVID-19 obrátila 
naše životy naruby 
a zásadne zmenila 

naše zvyčajné návyky či 
aktivity. Pred pandémiou 
sme si našli dostatok času 
na pohyb v prírode, cvičenie 
a k tomu nechýbal príjem 
správnej a vyváženej stravy. 
S nastupujúcim letom 
vždy narastá počet ľudí 
v posilňovniach, k tomu 
si pridáme korčuľovanie, 

bicyklovanie, plávanie – „rysujeme“ telo do bikín. Minulé 
leto našu snahu ocenilo... 

Radikálna zmena a bolesť nôh
A potom nastal v našich životoch absolútny chaos. To, čo 
sme sa pokúšali obmedziť nielen u nás, ale aj u našich detí –
ako napríklad neustále používanie mobilov, počítačov, 
sedavý spôsob života, sa stalo našou nočnou morou. 
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že po každom dni 
strávenom v ambulancii som sa ledva dostala domov a bola 
som schopná len oddychovať, nič nepočuť a nič nevidieť. 
Na športy, ktorým som sa venovala pred pandémiou, som 
nemala ani pomyslenia. Postupne som si navyše všimla, že 

ma začínajú bolieť nohy a najviac sa „ozývali“ počas dlhých 
hodín strávených v našej ambulancii. Pracovný stôl bol 
môj verný pomocník, pretože som si naň vykladala nohy, 
rovnako ako aj moja sestrička v podobných intervaloch. 
Postupne som začala mať nočné kŕče a budila som sa na 
„nepokojné nohy“, pretože som si, bohužiaľ, nevedela nájsť 
správnu polohu, ktorá by mi od týchto pocitov uľavila. Som 
však vďačná, pretože som (zatiaľ) bez kŕčových žíl...

Trpia nohy, ale aj psychika
Ďalším mojím veľkým varovným zistením bolo, že tieto 
príznaky začali pribúdať v našej ambulancii čoraz viac aj 
u mladších pacientov bez ohľadu na pohlavie (hoci týmto 
ochorením trpí dvakrát viac žien ako mužov). Napr. 
v tehotenstve sa ženám výrazne zvýši krvný objem 
a prietok krvi – kvôli hormonálnym zmenám sa rozšíria 
žily a zväčšujúci sa plod môže tlačiť na žily vedúce 
z dolných končatín, čo následne podporuje vznik varixov 
(kŕčových žíl).
Za tieto ťažkosti môže zápal, ktorý v žilách následne 
porušuje cievnu stenu aj žilové chlopne. Práve chlopne 
majú dôležitú funkciu v našom tele. Napomáhajú tomu, 
aby krv nezostávala v nohách, ale dokázala prúdiť proti 
zemskej tiaži nahor, naspäť do srdca, a tam sa okysličila. 
Poškodené chlopne si túto dôležitú funkciu neplnia, krv 
v nohách neprúdi tak, ako má, a to spôsobuje napätie 
v lýtkach, opuchy a postupné zväčšovanie žíl, ktoré potom 
vidíme aj voľným okom.

Čo tým chceme naznačiť? Všetky 
tieto príznaky môžu byť len ďalším 
krôčikom k zhoršeniu nielen 
fyzického, ale aj psychického stavu. 
Cez deň sme nevyspatí, unavení, 
sme pod tlakom, v strese, celý deň 
stojíme alebo sedíme, nezdravo sa 
stravujeme, fajčíme a k tomu máme 
podať maximálny výkon?
Vedecké dôkazy ukazujú, že pacienti 
s chronickým žilovým ochorením 
majú naozaj zvýšené riziko depresie 
v porovnaní s bežnou populáciou.

Neodkladajte návštevu lekára
Pozitívnou správou je, že všeobecní 
lekári vedia už v začiatočných 
štádiách eliminovať riziká spojené 
s chronickým žilovým ochorením 
vďaka včasnej a komplexnej prevencii 
spojenej s účinnou liečbou.
Zvlášť rizikovou skupinou sú pacienti, 
ktorí trpia aj ďalšími závažnými 
ochoreniami, ako je napr. cukrovka, 
srdcovo-cievne ochorenia, obezita 
či vysoký krvný tlak. V čom je toto 
ochorenie také zákerné? Ak sa 
nelieči, postupne môže dospieť 
do štádia vredu predkolenia – až 
u 59 % pacientov, ktoré sa hojí len 
veľmi ťažko. Pri neliečenom žilovom 
ochorení nie sú zriedkavosťou aj 
komplikácie ako trombóza, embólia. 

Účinná a overená liečba
V súčasnosti už existuje účinná liečba 
chronického žilového ochorenia. Hoci 
trh ponúka rôzne výživové doplnky, 
lekári a odborníci odporúčajú 
stratégiu liečby postaviť najlepšie 
na účinnom a overenom lieku. 
Výživové doplnky síce musia byť zo 
zdravotného hľadiska neškodné, ich 
účinnosť, bezpečnosť a najmä kvalita 
sa však neoverujú tak prísne ako pri 
liekoch.
Výborný efekt má overený liek 
s účinnou látkou čistenou 
mikronizovanou fl avonoidnou 
frakciou (MPFF), ktorý je už teraz 
dostupný okrem tabletovej formy aj 
vo forme perorálnej suspenzie (jedno 
vrecko perorálnej suspenzie sa rovná 
dvom tabletám). V našej ambulancii 
sú obe formy veľmi obľúbené. 
Navyše vrecko perorálnej suspenzie 
môžeme užiť kdekoľvek a kedykoľvek, 
pretože ho stačí postláčať, otvoriť 

a vypiť. Ideálne do príručnej tašky 
na cesty! Táto atraktívna lieková 
forma s príjemnou pomarančovou 
príchuťou je určená aj tým, ktorí 
vedú dynamický životný štýl, 
preferujú inovatívne riešenia alebo 
sa vnútorne cítia ešte „príliš mladí“ 
na tabletky. Flavonoidy obsiahnuté 
v čistej mikronizovanej fl avonoidnej 
frakcii (90 % diosmínu a 10 % 
ostatných fl avonoidov vyjadrených 
ako hesperidín) pôsobia na žily, 
lymfatické cievy a kapiláry tým, že 
redukujú zápal. Preto je vhodné 
užívať liek vo všetkých štádiách 
chronických žilových ochorení.

Liek sa odporúča súčasne aj 
s chladivým revitalizačným gélom 
Cedralex, ktorý obsahuje extrakt 
z korzického citróna. Masírovaním 
lýtok a stehien (aspoň dvakrát denne, 
zvyčajne ráno a večer) uľavíme od 
pocitu ťažkých, unavených nôh 
a zabezpečíme si kvalitný spánok. Na 
unavené nohy pôsobí veľmi dobre aj 
ľubovníkový alebo konopný olej. 
Vždy však pomôže popri liečbe 
upraviť aj vašu hmotnosť, prestať 
fajčiť, zamerať sa na životosprávu 
či rozhýbať telo. Vtedy vieme byť 
spoločne úspešní. Držím vám palce, 
nech ste na leto pripravení!

Ako na ťažký život 
s ťažkými nohami?

TEXT: MUDr. Michaela Macháčová
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Topoľčany

FOTO: MUDr. Michaela Macháčová

V
Ak vaše nohy tŕpnu, bolia, opúchajú alebo máte kŕčové žily, 
pýtajte si liek Detralex 60 tabliet alebo vyskúšajte nové 
praktické balenie – liek Detralex 1000 mg vo forme perorálnej 
suspenzie vo vrecku. Lieky s účinnou látkou čistenou 
mikronizovanou fl avonoidnou frakciou. Pred ich užitím si 
pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa 
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Užívajte s jedlom.
Vhodné v kombinácii s revitalizačným krémom Cedralex 
s extraktom z korzického citróna, ktorý vaše nohy okamžite 
odľahčí, osvieži a hydratuje až po dobu 8 hodín. 

Sú vaše nohy ubolené, napäté, nepokojné alebo máte v noci nepríjemné kŕče v lýtkach? Ide 

o „volanie o pomoc“ nôh, ktoré môžu trpieť chronickým žilovým ochorením. Toto zdĺhavé 

ochorenie trápi až polovicu Slovákov a je dosť možné, že medzi nich patríte aj vy. Nestavajte 

do úzadia príznaky, pretože len účinnou liečbou viete svojim nohám podať pomocnú ruku 

a priniesť úľavu už v začiatočných štádiách.

Všeobecní lekári vedia už v začiatočných 
štádiách eliminovať riziká spojené 
s chronickým žilovým ochorením vďaka 
včasnej a komplexnej prevencii spojenej 
s účinnou liečbou.

inzercia
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schopnosť tráviť laktózu, a tým aj aktivita enzýmu u nich 
zostáva po celý život rovnaká a dostatočná. U iných jedincov 
nie je aktivita dostatočná,“ dodáva odborníčka. 

Príznaky
Intoleranciou laktózy trpí podľa odhadov každý šiesty 
človek. Viac sú postihnuté južné národy – kým napríklad 
v Afrike je to asi až 90 % ľudí, v severnej Európe je to menej 
ako štvrtina. Príznaky sú naprieč svetom rovnaké. „Vyplývajú 
z dôsledku zníženej alebo chýbajúcej aktivity enzýmu. 
Neštiepená laktóza sa nevstrebáva črevom do organizmu, 
ale presúva sa do dolných častí čreva. Tam pôsobí, laicky 
povedané, tak, akoby sa do čreva nasávala voda. Týmto sa 
zväčšuje objem črevného obsahu, stimuluje sa pohyblivosť 
čreva a urýchľuje jeho pasáž. V hrubom čreve dochádza 
k reakcii s črevnými baktériami. Dôsledkom tohto 
procesu sú gastrointestinálne príznaky,“ vysvetľuje 
MUDr. Tamaškovičová. K typickým patria: 

 − hnačky,
 − nafukovanie,
 − kolikovité bolesti brucha,
 − kŕče, 
 − prelievanie črevného obsahu,
 − pocit plnosti brucha,
 − škŕkanie v bruchu. 

Intenzita ťažkostí je u pacientov individuálna. „Časť 
z nich nemá hnačku, len bolesti brucha. U dojčiat však 
okrem uvedených príznakov možno pozorovať aj celkové 
neprospievanie dieťaťa, teda zastavenie alebo spomalenie 
rastu a jeho vývoja,“ upozorňuje pediatrička.

Vyšetrenie
Laktózová intolerancia je v populácii pomerne dosť 
rozšírená. Napriek tomu môžu bolesti brucha niektorých 
pacientov prekvapiť. Na vylúčenie iného zdravotného 
problému je potrebné zájsť k lekárovi. „V praxi sa využívajú 
dva varianty vyšetrenia, a to stanovenie glukózy v krvi 
po záťaži laktózou a výdychový laktózo-tolerančný 
test so stanovením vodíka vo vydychovanom vzduchu,“ 
uvádza lekárka. Pred vyšetrením pacient prijme roztok 
laktózy. „Predtým aj potom v 30-minútových intervaloch 
stanovujeme koncentráciu vodíka vo vydychovanom 
vzduchu. Keď je v čreve nízka aktivita enzýmu laktázy, 
nerozštiepená laktóza v hrubom čreve podlieha katabolizmu 
baktérií. Pri tomto procese sa uvoľňuje práve vodík, ktorý 
prechádza črevnou stenou do krvi a odtiaľ do pľúc. Tým 
zachytíme jeho zvýšené koncentrácie vo vydychovanom 
vzduchu,“ dodáva lekárka. 

Čo s tým?
Hoci nejde o závažný a neriešiteľný problém, intolerancia 
laktózy môže výrazne zasiahnuť do bežného života. Jej 
vylúčenie z jedálneho lístka totiž u niektorých pacientov 
nie je jednoduché. Kým niektorí strávia aj vybrané potraviny 
s laktózou, iní sa k nej doslova nemôžu ani priblížiť. Práve 
v takýchto prípadoch sú ľudia neraz prekvapení, kde všade 
sa laktóza nachádza. Väčšina pacientov s intoleranciou však 
isté množstvo zvládne. „Je individuálne, koľko laktózy človek 

toleruje, preto treba vyskúšať, ktoré potraviny pacientovi 
robia ťažkosti a ktoré nie,“ uvádza lekárka. Príjem mliečnych 
výrobkov je v strave žiaduci pre obsah vápnika potrebného 
napríklad pre kosti. „Chybou je úplne zakazovať maslo 
a syry. Tie možno konzumovať bez obmedzenia, najmä tvrdé 
a zrejúce syry. Laktóza totiž prechádza pri ich výrobe z veľkej 
časti do srvátky a zvyšok sa počas zrenia odbúra, preto je 
ich obsah laktózy nízky. Jogurty a kyslé výrobky obsahujú 
živé kultúry, ktoré takisto napomáhajú štiepeniu laktózy, 
a preto sa dobre tolerujú a odporúčajú. Bežné mlieko sa však 
neodporúča prijímať,“ upozorňuje MUDr. Tamaškovičová. 
Pacienti majú možnosť nahradiť chýbajúci enzým laktázy aj 
farmaceutickými prípravkami s jej obsahom. Vhodné sú aj 
prebiotiká, ktoré zlepšujú priebeh symptómov. 

A čo deti? 
Kým dospelí si vylúčenie potravín s obsahom laktózy 
vedia ustrážiť, u detí je to ťažšie. Navyše tie najmenšie 
prijímajú len mlieko. „Preto sa v strave dojčiat a batoliat 
používajú mliečne formuly so zníženým obsahom laktózy, 
samozrejme, ak sú na umelom mlieku. U dojčených detí 
sa v dojčení pokračuje a v žiadnom prípade sa neodporúča 
ukončenie,“ upozorňuje MUDr. Alena Tamaškovičová, 
podľa ktorej je však vhodné, aby dojčiaca matka vo svojej 
strave laktózu obmedzila. V staršom veku sa trávenie 
laktózy po diéte môže u detí upraviť. Ak sa tak nestane, 
opäť treba postupne prísť na to, ktoré potraviny problémy 
spôsobujú a ktoré nie. Viaceré mliečne výrobky je 
najmä pre obsah vápnika vhodné nahradiť takzvanými 
bezlaktózovými variantmi, ktoré sú už na našom trhu 
pomerne bežne dostupné. 

Mlieko, jogurt, syr, či dokonca aj zmrzlina. 

Čo len trošičku z toho zjete a zaplavia 

vás kŕče a hnačky. Laktózová intolerancia 

je v populácii pomerne častá a nájdu sa 

pacienti, ktorí sa k potravinám s obsahom 

laktózy nemôžu ani priblížiť. Hoci vie táto 

diagnóza aj poriadne znepríjemniť život, 

mnohí ľudia sa s ňou postupne naučia 

plnohodnotne stravovať. Často to chce 

najmä trpezlivosť a hľadanie vlastných 

hraníc. 
 

lieko a mliečne výrobky tradične patria 
do nášho jedálneho lístka. Už od detstva 
deti učíme, že sú zdravé a treba ich jesť 
pravidelne. Faktom však je, že niektorým 
ľuďom skôr uškodia ako pomôžu. Práve tí, 

ktorí trpia laktózovou intoleranciou, by zrejme o zážitkoch 
po požití laktózy vedeli rozprávať veľa. 

O čo ide? 
Laktóza, teda mliečny cukor, je prirodzenou súčasťou mlieka 
a výrobkov z neho. „Laktózová intolerancia je porucha 
trávenia laktózy. Nejde o alergiu. Laktóza sa v tenkom čreve 
štiepi pomocou enzýmu laktázy na glukózu a galaktózu. 
Pri laktózovej intolerancii ide teda o poruchu tejto funkcie. 
Pri alergii na mlieko ide o alergiu na bielkovinu kravského 
mlieka, je to nežiaduca reakcia imunitného systému,“ 
vysvetľuje MUDr. Alena Tamaškovičová, pediatrička 
z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových 
Zámkoch. Aktivita spomínaného enzýmu, ktorý je pre 
trávenie laktózy nevyhnutný, je u človeka najvyššia v období 
jeho narodenia. Ide o prirodzený jav, pretože novorodenci 
príjem mlieka potrebujú. Aktivita laktázy postupne klesá 
po druhom roku života. Ide tiež o prirodzený proces. „Počas 
fylogenetického vývoja sa človek nestretol s iným mliekom 
iba s materským. Preto nebola potrebná tolerancia mlieka 
a aktivita enzýmu laktázy sa postupne znižovala. Keď sa však 
človek naučil chovať domáce zvieratá a používať ich mlieko, 
v rámci vývoja to viedlo k zachovaniu schopnosti štiepenia 
mliečneho cukru. U niektorých jedincov sa teda zachovala 

laktózová intolerancia

TEXT: Jana Obrancová

M

V praxi sa využívajú dva varianty 
vyšetrenia, a to stanovenie glukózy 
v krvi po záťaži laktózou a výdychový 
laktózo-tolerančný test so stanovením 
vodíka vo vydychovanom vzduchu.

Je individuálne, koľko laktózy človek 
toleruje, preto treba vyskúšať, ktoré 
potraviny pacientovi robia ťažkosti 
a ktoré nie.

Keď je mlieko
postrachom
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závislosti

Alkohol ovplyvňuje aj našu 
schopnosť spracovávať myšlienky 
a robiť racionálne rozhodnutia.

PHoci nám jeden-dva poháre vína načas 

zlepšia náladu, z dlhodobého hľadiska 

dokáže alkohol negatívne poznačiť psychiku 

a spôsobiť rôzne problémy – od depresie 

cez stratu pamäti až po sklony 

k samovražde. 

odľa európskeho štatistického úradu vypije 
priemerný Slovák 12 litrov čistého alkoholu 
ročne. V celosvetovom priemere v pití alkoholu 
sa nachádzame na 9. mieste. Alarmujúcim číslom 
je aj to, že máme až 400 000 ľudí závislých od 

alkoholu, každý rok pribudne zhruba ďalších 6000.
,,Na Slovensku hlásia štatistiky alarmujúce čísla, podľa 
WHO patríme k 10 krajinám, kde je priemerne vyššia 
konzumácia alkoholu ako v zostatku Európy,“ konštatuje 
Mgr. Barbara Budinská z Ambulancie klinickej 
psychológie Nemocnice AGEL Levice. „Alkohol patrí 
medzi najčastejší rizikový faktor úmrtia a somatických 
ochorení. Má priamy vplyv na kognitívne funkcie, znižuje 
sebaovládanie, zvyšuje impulzívnosť, sebavedomie 
a agresivitu. Vplyvom jeho škodlivého užívania vznikajú 
rôzne akútne a chronické somatické a psychické ochorenia, 
kde je buď hlavnou, alebo pridruženou príčinou, ako 
napríklad rôzne poškodenia centrálneho nervového 
systému, alkoholické psychózy, alkoholová cirhóza pečene 
či rakovina. Nesmieme zabúdať ani na úrazy a dopravné 
nehody pod vplyvom alkoholu,“ vysvetľuje odborníčka.

Alkohol a chemická rovnováha mozgu
Ľudský mozog pracuje v krehkej rovnováhe chemických 
látok a procesov. Alkohol je depresívum, čo znamená, že 
môže túto rovnováhu narušiť a ovplyvniť naše myšlienky, 
pocity a činy – a niekedy aj naše dlhodobé duševné 
zdravie. To je úzko prepojené s neurotransmitermi – 
chemikáliami, ktoré pomáhajú prenášať signály z jedného 
nervu (alebo neurónu) v mozgu do druhého. Napríklad aj 
za tým známym uvoľneným pocitom, ktorý zažívame pri 
pití, treba hľadať chemické zmeny v mozgu spôsobené 
alkoholom. Čím viac pijeme, tým viac vplýva alkohol 
na funkciu mozgu. Bez ohľadu na to, v akej nálade sa 
nachádzame, so zvyšujúcou sa konzumáciou alkoholu 
je možné, že nastúpia negatívne emócie. Alkohol často 
súvisí s agresiou, niektorí ľudia sú po jeho požití naštvaní, 
úzkostní alebo depresívni.

Spočiatku pomoc, neskôr nabaľovanie 
problémov
Alkohol neraz slúži ako najrýchlejšia ,,prvá pomoc“ – 
spôsob odvrátenia sa od problémov. „Niektorí ľudia 
v kritických či záťažových situáciách siahajú po alkohole, 
aby zabudli na svoje problémy a starosti. Spočiatku totiž 
v malom množstve pôsobí na človeka pozitívne, znižuje 
hladinu úzkosti, depresiu, zvyšuje sebavedomie, spôsobuje 
eufóriu, odbúrava zábrany, človek je viac sociabilný. Po 
prekročení tohto množstva však rýchlo nastupujú jeho 
negatívne účinky. Problémy sa tým nevyriešia, skôr sa 
prehlbujú a nabaľujú sa ďalšie, spôsobené alkoholom,“ 
hovorí psychologička Mgr. Slávka Pecárová z levickej 
nemocnice.
Ak je alkohol akousi barličkou pri maskovaní alebo 
potláčaní úzkosti, môže sa stať, že postupom času ho 
budete musieť vypiť viac, aby ste dosiahli rovnaký pocit. 
Tento vzorec v strednodobom až dlhodobom horizonte 
často vedie k závislosti od alkoholu. 
Jednoducho povedané, pohár vína alebo piva po 
stresujúcom náročnom dni pomáha zrelaxovať. Treba si 
však dávať pozor na postupné zvyšovanie dávok alkoholu. 
Podľa českého adiktológa Aleša Kudu by zdravý dospelý 
muž nemal vypiť viac ako 14 pohárov alkoholu týždenne. 
Pri zdravej dospelej žene je to sedem pohárov alkoholu 
týždenne, pričom jedno veľké pivo je ekvivalent dvoch 
deci vína alebo jedného „panáka“, lebo obsahujú približne 
rovnaké množstvo čistého alkoholu.

Vzťah medzi alkoholom a duševným zdravím
Nadmerné užívanie alkoholu je pre ľudské telo obrovskou 
záťažou a môže spôsobiť mnohé zdravotné problémy, 
psychické zdravie nevynímajúc. ,,Môžu to byť poruchy 
správania, vnímania, poruchy pamäti, ďalej poruchy 
spánku, úzkosť, nepokoj, epileptické záchvaty alebo 
demencie. Pri alkoholickej paranoji sú to bludy 
o prenasledovaní, žiarlivostné bludy, pri alkoholickej 
halucinóze počuť hlasy, ktoré o pacientovi hovoria 
negatívne, nadávajú mu, kritizujú ho. Z dôsledkov na 
sociálnu sféru závislého to býva často strata zamestnania, 
problémy v rodine, klamanie, nezodpovednosť voči sebe 
a druhým, existenčné problémy, problémy so zákonom,“ 
zhodujú sa psychologičky.
Alkohol ovplyvňuje aj našu schopnosť spracovávať 
myšlienky a robiť racionálne rozhodnutia. Môže spôsobiť, 
že nebudete vedieť spracovávať viac podnetov a zníži sa 
vaša schopnosť vyriešiť konfl ikt.

Kedy už je problém?
Podľa odborníkov existuje viacero znakov, keď pacient 
sám dokáže rozpoznať, či má problém s alkoholom. ,,Ak 
začne mať človek kvôli alkoholu problémy v rodine, vo 
vzťahoch, v práci, ak kvôli alkoholu začne zanedbávať 
svoje povinnosti, redukovať ostatné záujmy, keď sa 
k poháriku obracia stále častejšie a stráca kontrolu nad 
pitím, nedokáže vydržať bez alkoholu ani dobu, ktorú 
si sám stanoví, je čas riešiť svoj problém s alkoholom,“ 
hovorí Mgr. Budinská. ,,Našu ambulanciu navštevujú aj 

klienti, ktorí si priznajú, že majú problém s alkoholom, 
väčšinou sú však už vo fáze, keď to už vo vážnej miere 
stihlo negatívne ovplyvniť ich život po telesnej, duševnej 
aj sociálnej stránke a majú veľa ďalších problémov, nielen 
s alkoholizmom. Na stretnutiach riešime teda nielen 
problémové pitie a negatívne emočné stavy, ale napr. aj 
životnú situáciu po strate zamestnania alebo rozpade 
rodiny a podobne,“ dopĺňa Mgr. Pecárová.

Vylúčením alkoholu k pozitívnej zmene
Čo sa stane, keď zo svojho života úplne alebo postupne 
vylúčime alkohol? Benefitov je hneď niekoľko. ,,Nastáva 
detoxikácia organizmu, postupne dôjde k zlepšeniu 
spánkového režimu, človek pocíti prílev energie, zlepší sa 
vzhľad pleti, upraví sa trávenie, môže sa zlepšiť krvný tlak. 
Po vylúčení alkoholu možno sledovať aj zmeny v nálade, 
pretože alkohol často spúšťa depresívne stavy, môže dôjsť 
k pozitívnej zmene,“ dodávajú na záver psychologičky. 
Z dlhodobého hľadiska takisto pomôžete znížiť riziko 
vzniku niektorých druhov rakoviny, chorôb pečene alebo 
srdcových chorôb.

Alkohol najprv barlička, 
neskôr spúšťač zdravotných 
problémov

TEXT: Jana Krajčovičová
FOTO: Mgr. Barbara Budinská, Mgr. Slávka Pecárová
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bludný kruh. V opačnom prípade by pri nedostatočnej 
pohybovej aktivite u pacientov s osteoporózou dochádzalo 
k neustálemu úbytku kostnej hmoty a stupeň osteoporózy 
by sa postupne prehlboval (viď obr.). 

Rehabilitácia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej 
terapie a prevencie osteoporózy. Z jej prostriedkov má 
rozhodujúci význam pohybová liečba. Fyzická aktivita 
a gravitácia (vplyv zemskej príťažlivosti) sú dôležité 
mechanické stimuly pre rast a obnovu kosti.

Kinezioterapia – liečba pohybom
Nedostatok pohybu je jedným z významných rizikových 
faktorov vzniku osteoporózy. Správna pohybová aktivita 
je dôležitou súčasťou nielen jej prevencie, ale i liečby. 
Môžeme ju rozdeliť do troch základných skupín:
1. špeciálna cvičebná zostava pre pacientov 

s osteoporózou „podľa Ďurišovej“,
2. chôdza, 
3. škola chrbta.

Špeciálna cvičebná zostava pre pacientov 
s osteoporózou „podľa Ďurišovej“
K dostatočnej záťaži kostí obyčajne nestačí pohyb 
v bežnom živote a je nutné cvičenie s odstupňovaním 
súborov cvikov. Cvičebný program musí byť správne 

kineziologicky zostavený, dostatočne intenzívny, 
ľahko osvojiteľný, s dobrou toleranciou a vhodný aj pre 
starších pacientov. Cvičebná zostava podľa Ďurišovej (viď 
podrobne v publikácii s CD Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí – 
špeciálne cvičebné zostavy) spĺňa všetky tieto parametre 
a je overená praxou i pre pacientov s komplikáciami 
osteoporózy.
Cvičenie pozostáva z presne defi novaných cvikov v štyroch 
polohách tela, pričom dodržiava základné kineziologické 
pravidlá. Najskôr sa v každej polohe vyťahujú posturálne 
svaly so sklonom skracovania (šijové svalstvo, svalstvo 
zadnej strany chrbta, stehien, lýtok...), a až potom sa 
posilňujú fázické svaly s tendenciou oslabenia (najmä 
sedacie svaly, brušné...). Cviky sú jednoduché, nenáročné, 
ale veľmi účinné. Vykonávajú sa pomaly, plynulým 
pohybom. Správna intenzita cvičenia a jeho pravidelnosť 
sú zárukou vyburcovania kostných buniek k činnosti, čo 
vedie k zvýšeniu kvality kosti a predchádzaniu zlomenín. 
Špeciálna zostava podľa Ďurišovej upravením svalovej 
nerovnováhy a zvýšením svalovej sily s vytvorením vlastného 
kvalitného svalového korzetu nielen zmierni bolesti v oblasti 
chrbtice, ale aj preukázateľne zlepšuje kostné parametre. 
Túto zostavu môžu cvičiť všetci pacienti vrátane tých, 
ktorí majú bolesti chrbtice alebo im chcú predchádzať 
(u pacientov s osteoporózou mimo obdobia hojenia 
zlomeniny, ktoré je spojené s prechodným pokojom 
a pohybovú aktivitu riadi rehabilitačný lekár). 
Pri pravidelnom cvičení môže byť jedna zostava 
jednotvárna, preto je ideálne kombinovať ju s ďalšími –
napr. s cvičebnou zostavou upravujúcou svalovú 
nerovnováhu v oblasti panvového dna „Lúčky“. Kvalitné 
svalstvo panvového dna „drží“ chrbticu zospodu. Týmto 
nielen zlepšuje činnosť vnútorných orgánov – najmä 
močovo-pohlavných, ale aj znižuje bolesti v oblasti 
chrbtice a pripraví svaly v jej okolí na väčšiu záťaž, ktorá je 
potrebná pri vyburcovaní kostných buniek k činnosti aj pri 
osteoporóze. 
Podľa ordinácie lekára je možné pridať aj modifi káciu 
cvičenia podľa Mojžišovej bez rotačnej zložky, ktoré má 
charakter samonapravovacích cvikov najmä v úseku 
hrudnej a driekovej chrbtice.

Chôdza
Chôdza je ideálnou aktivitou v každom veku. Aj pre 
starších je chôdza vlastne jednoduchým a z hľadiska 
kĺbov a kostí veľmi nenáročným cvičením. Chôdza by 
sa mala systematicky zaraďovať do pohybovej aktivity 
celého života ako jej stála súčasť. Chôdza sa môže stať 
aj významnou rodinnou udalosťou, keď si spolu s deťmi, 
vnúčatami a priateľmi zamilujeme vychádzky do okolia 
alebo nenáročné objavné turistické trasy.
Okrem blahodarného účinku na kosti má chôdza pri 
svojom antigravitačnom pôsobení výrazne pozitívny efekt 
na srdcovo-cievny aparát a zvyšuje kalorickú spotrebu, 
čím je aj jedným z prostriedkov udržania si primeranej 
hmotnosti. 
Pre pacientov s osteoporózou sa odporúča pravidelná 
(pozvoľná) chôdza v trvaní pol až jednej hodiny denne. 

ochorenia kostí

Opakovane bolo dokázané, že 
telesná záťaž je najvhodnejším 
podnetom na činnosť buniek, 
ktoré tvoria kosť.

Osteoporóza – rednutie kostí – je jedným 

z najzávažnejších ochorení kostí. Je 

charakterizovaná postupným znižovaním 

hustoty a kvality kosti, čo vedie k oslabeniu 

kostry a zvýšenému riziku zlomenín, najmä 

v oblasti chrbtice, zápästia, stehennej kosti. 

Dnes sa o nej hovorí ako o chronickom 

ochorení masového výskytu a ako 

o civilizačnom ochorení. Je výsledkom 

nerovnováhy medzi odbúravaním kosti a jej 

novotvorbou.

steoporóza býva 
označovaná aj 
ako „tichý zlodej 
kostí“. Myslí sa 
tým vyjadrenie, 

že vznik a rozvoj tejto choroby 
je pomalý a niekedy úplne 
nerozpoznateľný. U časti 
chorých sa osteoporóza v úvode 
skutočne nemusí prejaviť 
žiadnymi ťažkosťami. Choroba 
pritom môže pokračovať a jej 
prvým prejavom môže byť až 
osteoporotická zlomenina, 
ktorá sa objaví náhle – ako 
„blesk z jasného neba“ – po 
pôsobení aj nepatrného násilia.

Optimálna dávka vápnika a vitamínu D
Správna pohybová aktivita je základným predpokladom 
úspešnej prevencie a liečby osteoporózy spolu 
s dostatočným prísunom vápnika a vitamínu D. 
Zistilo sa, že u nás je priemerný príjem kalcia potravou 
u detí a dospelých osôb do 65 rokov len polovičný 
v porovnaní s odporúčaným množstvom, u starších ľudí 
dokonca len štvrtinový. Odporúčané denné dávky vápnika 
sú rôzne podľa veku, za optimálny príjem pre dospelého 
považujeme 800 – 1200 mg. Ak nedokážeme získať toto 
množstvo z prijatej stravy, musíme vyrovnať dennú 
potrebu medikamentmi s obsahom kalcia. Je ideálne užívať 
ich po jedle, lebo kyslé prostredie zvyšuje ich vstrebávanie.
Vitamín D podporuje vstrebávanie a využitie vápnika, 
v kosti povzbudzuje jeho premenu a prestavbu. 
Odporúčaný denný príjem vitamínu D je u pacientov 
s osteoporózou 1000 IU (medzinárodných jednotiek). 

Pohyb – neoddeliteľná súčasť prevencie 
a liečby osteoporózy
Nedostatok pohybu je jedným z faktorov, pre ktorý 
označujeme osteoporózu ako civilizačné ochorenie. 
Telesný pohyb, cvičenie má význam nielen pre prevenciu 
a liečbu osteoporózy, ale patrí k správnemu životnému 
štýlu. Urýchľuje sa látková výmena, lepšie sa využijú cukry, 
tuky, bielkoviny. Primeraná telesná aktivita je prospešná 
pre všetky orgány, vrátane mozgu. Do značnej miery je 
i určitým regulátorom rovnováhy telesnej energie, a teda 
aj prostriedkom správnej telesnej hmotnosti, a tým aj 
prevenciou chorobných stavov, ktoré súvisia s obezitou. 
Opakovane bolo dokázané, že telesná záťaž je 
najvhodnejším podnetom na činnosť buniek, ktoré tvoria 
kosť, t. j. osteoblastov. Rovnako sa dokázalo, že pri 
sedavom spôsobe života a nedostatku vhodnej záťaže 
prevládne činnosť buniek, ktoré kosť odbúravajú, 
t. j. osteoklastov. 

Pretnite bludný kruh bolesti správnym 
cvičením!
Väčšina pacientov s osteoporózou trpí chronickými 
bolesťami chrbtice a celého chrbta. Preto sa domnievajú, 
že ich ochorenie vyžaduje, aby sa telesne šetrili. Často je 
ťažké presvedčiť ich, že musia nielen užívať predpísané 
lieky, ale aj napriek bolestiam začať s pohybovou liečbou. 
Úlohou lekára je nielen odhaliť ochorenie a naordinovať 
lieky, ale aj výberom správnej zostavy cvičení prerušiť 

Nenechajte sa dolámať 
osteoporózou (3. časť) 

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

FOTO: MUDr. Elena Ďurišová
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ochorenia kostí

Chôdza sa takto stáva typom záťažového cvičenia, pri 
ktorom sa prekonáva zemská príťažlivosť a zaťažovaním 
skeletu dochádza k zvýšenej činnosti kostných buniek 
podobne ako napr. pri tanci, kráčaní po schodoch, 
rekreačnom pomalom behu kombinovanom s chôdzou 
a pod. 

Škola chrbta
Okrem špeciálneho cvičenia a pravidelnej chôdze je 
nutné poučiť pacienta s osteoporózou o správnom 
vykonávaní pohybov v bežnom živote. Túto pohybovú 
aktivitu môžeme zhrnúť do názvu „škola chrbta“.
Cieľom školy chrbta je dosiahnuť zmenu správania sa 
k pohybovému aparátu vlastného tela, najmä predísť jeho 
nesprávnemu zaťažovaniu. Pacienta treba naučiť, že je 
nutné „rozmyslieť“ si pohyb skôr, než ho vykoná, a toto 
musí automaticky zakomponovať do svojho života. 
Dôležitý je nácvik a osvojenie si správnych pohybových 
stereotypov pri rozličných činnostiach – od momentu 
vstávania z postele až po ukončenie celodenných aktivít 
(ako správne sedieť, ležať, vstávať, ako správne držať 
telo pri práci, nosení tašky, dvíhaní ľahkých i ťažších 
predmetov v chránenej pozícii chrbtice, ako vykonávať 
domáce práce v správnej polohe...). 
Do celkovej pohybovej aktivity je ďalej vhodné zaradiť 
dychové cvičenia, cviky antigravitačnej relaxácie, 
balančné cvičenia, nácvik pádov a pod. Pohybová 
stimulácia patrí medzi základné prostriedky liečenia, 
musí však zodpovedať charakteru ochorenia, jeho 
celkovej liečbe a osobitosti pacienta. Takto vieme 
predchádzať pádom, ktoré sú hlavnou príčinou zlomenín 
na podklade osteoporózy.

Kúpeľná liečba
Kúpeľná liečba predstavuje možnosť komplexnej liečby 
s intenzívnym rehabilitačným programom, čo má 
u nás bohatú tradíciu. Aj keď diagnóza osteoporózy 
nepatrí k hlavným indikáciám kúpeľnej liečby, môže byť 
uvedená ako vedľajšia pri vypísaní kúpeľného návrhu 
skupiny VII – ochorenia pohybového aparátu. Moderná 
balneoterapia využíva nielen dostupné prírodné 
liečivé zdroje ako sú minerálne vody, bahno, liečivé 
plyny, ale i širokú paletu terapeutických postupov 
z liečebnej rehabilitácie, fyziatrie či cielenej refl exnej 
liečby. Je ideálne, ak je minerálna voda súčasne vhodná 
na pitnú kúru s podporou kostného metabolizmu 
(napr. v Kúpeľoch Lúčky). Počas kúpeľného pobytu pri 
pokračovaní v zavedenej medikamentóznej liečbe si 
pacient lepšie osvojí nielen návyky v zmysle životosprávy 
a špeciálne cvičenia, ktorými pozitívne pôsobí na stav 
kostnej látkovej výmeny, ale zlepší si aj celkovú kondíciu. 
Nezanedbateľným efektom je aj celkové preladenie 
organizmu a psychického stavu pacienta. 

Komplexné informácie nielen 
o osteoporóze a jej komplexnej liečbe 
nájdete v publikácii Bolesti chrbtice, kĺbov, 
kostí (špeciálne cvičebné zostavy) 
s nahratím cvičebných zostáv aj na CD. 
Kniha je určená pacientom, aby sa 
zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac 
o svojom ochorení, ale aj zdravotníkom. 
Okrem podrobných informácií o ochoreniach 
pohybového aparátu uvádza aj rady o ich 
komplexnej liečbe vrátane špeciálnych 
vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, 
kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), 
zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné 
zostavy i s nahratým CD.

Cvičebné zostavy (v knihe aj na CD): 
1. samonapravovacie prvky, sterilita – podľa 

Mojžišovej (modif.),
2. panvové dno, inkontinencia – cvičebná 

zostava „Lúčky“,
3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa 

Ďurišovej.

Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí 
bolesti majú alebo im chcú predchádzať. 

Zdravotníci majú možnosť absolvovať 
„Kurz kinezioterapie pri osteoporóze“ dňa 
5. novembra 2021 v Reumatologicko-
-rehabilitačnom centre v Hlohovci. Bližšie 
informácie na www.rrc.sk.
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zriedkavé ochorenia

Je ich viac ako 60 a všetky sú výrazne 

poddiagnostikované. Prečo je to tak? 

Dôvod je jednoduchý – hovoríme totiž 

o lyzozómových chorobách, ktoré sa 

vyskytujú približne len u jedného zo 7700 

novorodencov. Ich spoločným menovateľom 

je hromadenie materiálov v bunkách tela 

v dôsledku nedostatku špecifi ckých 

enzýmov.

ráve včasnú diagnostiku zriedkavých 
metabolických ochorení chce zlepšiť 
projekt realizovaný na portáli 
www.spravnadiagnoza.sk. Nájdete na ňom 
prehľadné informácie o najznámejších 

z neznámych lyzozómových chorôb. 

Ktoré sú to?
K najčastejším rozhodne patrí Gaucherova choroba. Jej 
bežnými príznakmi je časté krvácanie z nosa, málokrvnosť, 
nadmerná únava alebo zväčšenie brucha v súvislosti so 
zväčšením objemu sleziny a pečene. Pompeho choroba zasa 
postupne vedie k zhoršujúcej sa svalovej slabosti horných 
a dolných končatín, k dýchacím problémom a u dojčiat 
nie sú výnimkou srdcové problémy. Prvými prejavmi pri 
odhalení mukopolysacharidózy typu I môžu byť stuhnuté 
kĺby, obraz pazúrovitej ruky, syndróm karpálneho tunela 
alebo nápadne hrubé rysy tváre. V detskom veku upozorní 
na Fabryho chorobu občasné alebo chronické pálenie rúk, 
poruchy potenia alebo neznášanlivosť tepla a chladu, 
v neskoršom veku dochádza k vzniku kožných vyrážok, 
k srdcovým problémom, zlyhávaniu obličiek 
a predčasnému výskytu cievnych mozgových príhod. 
Názov ASMD zahŕňa dve choroby: Niemannovu-Pickovu 
chorobu typu A a B. Prejavujú sa zväčšením sleziny alebo 
pečene, problémami s dýchaním, respiračnými infekciami 
a nezvyčajnými modrinami alebo krvácaním.

Všetko dôležité na stránke
Ak sú vám niektoré z týchto prejavov povedomé alebo by 
ste si len radi rozšírili znalosti, projekt „Správna diagnóza“ 
vám prezradí všetko podstatné o uvedených chorobách. 
Spoločnými silami tak môžeme pomôcť, či dokonca 
zachrániť život pacientom, ktorí svoju správnu diagnózu 
ešte nepoznajú. Všetky z vyššie menovaných chorôb sú 
dnes už totiž liečiteľné. O úspechu liečby rozhoduje práve 
ich včasná diagnostika, k čomu výrazne dopomáhajú aj 
aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o nich. 
Jednou z nich je projekt www.spravnadiagnoza.sk.

Projekt na pomoc pacientom 
s lyzozómovými chorobami

TEXT: Jana Krajčovičová

P

SPRÁVNA DIAGNÓZA?

?

Gaucherova choroba Fabryho chorobaASMD

Mukopolysacharidóza typu I Pompeho choroba

Lyzozómové choroby

Spravna diagnoza 210 x 285 mm Sanofi.indd   1 10/05/2021   14:22



MOJA LIEČBA MOJA LIEČBA44 45

ITP

Keď chýbajú 
krvné 
doštičky

AUTOR ROZHOVORU: Jana Krajčovičová
FOTO: MUDr. Tomáš Guman, PhD.

A

Ľahko sa tvoriace modriny, červené škvrnky 

na koži, krvácanie z nosa či ďasien – aj 

tieto spočiatku nenápadné prejavy môžu 

naznačovať ochorenie s názvom primárna 

imunitná trombocytopénia (ITP). Ak sa však 

v spolupráci s odborným lekárom stabilizuje 

počet krvných doštičiek, riziko krvácania 

sa výrazne znižuje a pacient môže viesť 

normálny život. 

j o tom sme sa 
rozprávali 
s MUDr. Tomášom 
Gumanom, PhD., 
prednostom 

Kliniky hematológie 
a onkohematológie 
Univerzitnej nemocnice 
L. Pasteura a Lekárskej 
fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Keď sa povie „ochorenie krvi a krvných doštičiek“, 
mnohým z nás ako prvá napadne leukémia. Primárna 
imunitná trombocytopénia je však nezhubné 
ochorenie. Čo si má laik predstaviť pod týmto zložitým 
názvom?
Primárna imunitná trombocytopénia (ITP) je ochorenie 
charakterizované tým, že organizmus začne vytvárať 
protilátky (autoprotilátky) proti vlastným bunkám, v tomto 
prípade krvným doštičkám (trombocytom). Imunitný 
systém ich považuje za cudzie, a preto ich deštruuje (ničí). 
Ide o typický príklad získaného autoimunitného ochorenia. 
Spúšťacím mechanizmom tvorby protilátok proti krvným 
doštičkám môže byť vírusová alebo bakteriálna infekcia, 
niektoré lieky, no vo väčšine prípadov ITP nie je príčina 
jej vzniku známa. Je defi novaná izolovaným poklesom 
krvných doštičiek v krvnom obraze menej ako 100 x 109/l 
za neprítomnosti iných príčin, ktoré môžu spôsobiť ich 
pokles.

Ktoré príznaky sa pri ITP objavujú najčastejšie 
ako prvé a ktoré sú, naopak, zriedkavejšie, ba až 
výnimočné?
Klinické príznaky ITP sú variabilné a závisia od počtu 
krvných doštičiek. Najčastejšie sa ako prvé objavujú 
prejavy krvácania na koži a slizniciach, napríklad 
bodkovité krvácania na koži veľkosti špendlíkovej hlavičky 
(petechie), ale aj väčších rozmerov v zmysle kožných 
podliatin (hematómov alebo sufúzií), krvácanie zo 
slizníc – krvácanie z nosa (epistaxa), z ďasien alebo 
z močových ciest, ako aj krvácanie z konečníka, 
gynekologické krvácanie, nadmerné menštruačné 
krvácanie.
Medzi zriedkavé, vzácne, ale závažné komplikácie ITP patrí 
krvácanie do centrálneho nervového systému, pľúc alebo 
gastrointestinálneho systému.
Na zníženú hladinu krvných doštičiek nás môže upozorniť 
aj nadmerné krvácanie po úraze, vytrhnutí zubov, vybratí 
krčných mandlí alebo po akejkoľvek operácii.

ITP sa môže objaviť v každom veku. Líši sa jej priebeh 
u detí a u dospelých? 
ITP je najčastejšie hematologické autoimunitné 
ochorenie. Uvádza sa, že ročne postihne 6 až 7 ľudí zo 
stotisíc. Vyšší výskyt je u žien, u ľudí starších ako 60 rokov 
sa objavuje u oboch pohlaví v rovnakom rozsahu. Počet 
nových prípadov narastá vekom. 
U detí je výskyt ITP 4 až 8 prípadov na stotisíc detí ročne, 
pričom typickou sezónou sú najmä jarné a letné mesiace. 
Je najčastejším získaným krvácavým hematologickým 
ochorením v detskom veku. Môžeme povedať, že ITP 
postihuje všetky vekové kategórie a všetky etnické 
skupiny.

Dá sa predpovedať, ako dlho bude ITP trvať? Môže 
sa stať, že je choroba v útlme, a potom prejde do 
aktívnych epizód? 

V niektorých prípadoch sa stretávame so spontánnym 
ústupom ITP, a to aj bez začatia liečby, hlavne v detskom 
veku. Nevieme predpovedať, ako sa ochorenie u daného 
pacienta v čase bude vyvíjať, ako dlho bude trvať, ani 
aký bude mať klinický priebeh. Niektorých pacientov nie 
je potrebné liečiť, len pravidelne kontrolovať hladinu 
krvných doštičiek. Niektorí majú len jednu epizódu 
ochorenia ITP. V prípade nutnosti treba ITP liečiť – 

teda podávať lieky, ktoré v danej chvíli považujeme za 
najefektívnejšie. Môžeme dosiahnuť dlhodobú remisiu 
ITP, keď je ochorenie neaktívne, v útlme, pacient má 
stabilnú hodnotu krvných doštičiek a dobrú kvalitu života. 
V klinickej praxi sú časté aj epizódy návratu (relapsu) 
ITP, ktoré si vyžadujú okamžitú liečbu a pravidelné 
ambulantné kontroly alebo pri akútnom priebehu aj 
hospitalizáciu v nemocnici.

Kedy by mal odborný lekár nadobudnúť podozrenie, 
že ide o ITP? 
Odborný, ale aj všeobecný lekár má nadobudnúť 
podozrenie na ITP vtedy, keď sa pacientovi bez príčiny 
tvoria bodkovité krvácania na koži, modriny, hematómy, 
rozsiahlejšie krváca do kože, z nosa či ďasien, ale aj 
keď sa krv objaví v moči alebo stolici. Ak ide o ženu, 
na ITP môže upozorniť gynekologické alebo nadmerné 

menštruačné krvácanie. Pomocou rozhovoru je potrebné 
získať od pacienta informácie v súvislosti s možnou 
príčinou poklesu krvných doštičiek, akútne ho vyšetriť 
a v prípade podozrenia na ITP realizovať odber periférnej 
krvi s určením hladiny krvných doštičiek. V prípade 
zistenia poklesu krvných doštičiek a prejavov krvácania na 
koži a slizniciach treba pacienta odoslať k špecialistovi – 
hematológovi. 

Spúšťacím mechanizmom 
tvorby protilátok proti krvným 
doštičkám môže byť vírusová 
alebo bakteriálna infekcia, 
niektoré lieky, no vo väčšine 
prípadov ITP nie je príčina jej 
vzniku známa.
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ITP

Aký je normálny počet krvných doštičiek a kedy je už 
pacient v nebezpečenstve?
Krvné doštičky pomáhajú tvoriť krvné zrazeniny 
a zastaviť krvácanie. U zdravých ľudí žijú krvné doštičky 
približne 8 až 10 dní. Fyziologický (normálny) počet 
krvných doštičiek je 140-150 až 400-450 x 109/l podľa 
metodiky stanovenia v jednotlivých laboratóriách. U ľudí 
s ITP sa krvné doštičky ničia rýchlejšie ako zvyčajne, 
takže ich životnosť je kratšia. Pokles počtu krvných 
doštičiek nazývame trombocytopénia. Pacient je pri ITP 
v nebezpečenstve, ak počet krvných doštičiek poklesne 
pod 5 – 20 x 109/l, a súčasne sa objavia klinické príznaky 
krvácania na koži a slizniciach. K pacientovi musíme 
pristúpiť z hľadiska rizika individuálne a zohľadniť 
rizikové faktory, napríklad sprievodné ochorenia 
(komorbidity), na ktoré sa pacient lieči: vysoký krvný 
tlak (hypertenzia), metabolické ochorenia, ako napríklad 
cukrovka (diabetes), a chronické ochorenia, ktoré 
predstavujú zvýšené riziko. 

Keď je počet krvných doštičiek príliš nízky, odporúča 
sa upustiť od niektorých aktivít – ktoré sú to? 
ITP môžeme klasifi kovať podľa priebehu na akútnu, 
trvajúcu zvyčajne tri mesiace, stálu alebo perzistentnú, 
ktorá pretrváva 3 až 12 mesiacov, a chronickú, 
prebiehajúcu viac ako 12 mesiacov. Keď sa pozrieme na 
klinický priebeh a laboratórne výsledky, rozoznávame 
závažnú a refraktérnu ITP. Pri závažnej forme sú prítomné 
prejavy krvácania s trombocytopéniou, ktorú už musíme 
liečiť, a o refraktérnej forme hovoríme vtedy, keď 
ochorenie nereaguje na adekvátnu liečbu. 
Podľa klasifi kácie, klinického priebehu a laboratórnych 
výsledkov prispôsobujeme aj niektoré denné aktivity. 
Keď je počet krvných doštičiek nízky, odporúčame 
upustiť od športových aktivít, ako sú napríklad kontaktné 
športy – futbal, hokej, basketbal, hádzaná a pod., kde 
hrozí zvýšené riziko poranenia alebo úrazu, či od iných 
adrenalínových aktivít. Veľmi dôležité je vyvarovať sa 
užívaniu liekov, ktoré znižujú funkciu krvných doštičiek, 
a tým zvyšujú riziko krvácania. Napríklad lieky s obsahom 
kyseliny acetylsalicylovej, nesteroidné antireumatiká 
(protizápalové lieky), niektoré lieky na depresiu, chinín 
(je potrebné vyvarovať sa konzumácii nápojov s obsahom 
chinínu, napríklad tonikové nápoje), produkty z ginkga 
biloby, niektoré antibiotiká alebo lieky, ktoré „zrieďujú“ 
krv (warfarín, priame antikoagulanciá – rivaroxaban, 
apixaban, tiklopidín). Je veľmi dôležité, aby ste sa poradili 
so svojím ošetrujúcim lekárom. 

A čo ak pacient potrebuje ošetrenie zubov, chirurgický 
zákrok alebo očkovanie?
Je dôležité, aby ktorýkoľvek lekár, zubár, chirurg a každý 
ošetrujúci lekár vedel, že ste pacient s ITP. Pred každým 
plánovaným zákrokom, napríklad ošetrením zubov, 
chirurgickým zákrokom, kam patrí aj vytrhnutie zuba, je 
nutné poradiť sa s hematológom, ktorý rozhodne, či je 
na tento typ výkonu potrebná nejaká špeciálna príprava. 
V klinickej praxi existujú odporúčané cieľové hodnoty 

počtu krvných doštičiek pre jednotlivé operačné zákroky, 
no každá takáto situácia sa vždy musí posudzovať 
individuálne. 
V prípade potreby očkovania pacienta sa musí zvážiť 
typ vakcíny, dôvod očkovania a jeho benefi ty, a zároveň 
posúdiť riziko komplikácií pri ITP, čiže aktuálny počet 
trombocytov, klinický priebeh, aktuálna liečba, dĺžka 
liečby. Pred podaním vakcíny pri ITP je potrebné vedieť 
aktuálnu hladinu počtu krvných doštičiek, aby nedošlo 
k lokálnemu krvácaniu v mieste podania.

Aké sú súčasne odporúčania (možnosti) v liečbe ITP?
Liečba sa začína vtedy, keď je počet krvných doštičiek nízky 
a sú prítomné krvácavé prejavy. Zvažuje sa s ohľadom na 
celkový zdravotný stav pacienta a ďalšie ochorenia, ktoré 
má. Väčšina pacientov sa lieči ambulantne. Zvyčajne 
sa začína kortikosteroidmi (prednizón, dexametazón, 

metylprednizolón). Ak sa liečbou dosiahne požadovaný 
počet krvných doštičiek, dávka lieku sa postupne 
znižuje, kým sa liečba úplne ukončí. Ak takáto liečba 
nefunguje, ďalšou možnosťou je podanie intravenóznych 
imunoglobulínov (IVIG). Používajú sa v urgentných 
prípadoch, keď je potrebné rýchlo upraviť počet krvných 
doštičiek. Ak sa nepodarí stabilizovať počet krvných 
doštičiek a znovu dôjde k ich poklesu a/alebo k prejavom
krvácania, aplikuje sa druhá línia liečby. V tejto 
línii sa používajú lieky, ktoré nazývame agonisty 
trombopoetínových receptorov – eltrombopag, vo forme 
tabletky užívanej raz denne alebo romiplostín ako injekcia 
aplikovaná v ambulancii. V niektorých prípadoch sa môže 
použiť aj monoklonálna protilátka rituximab vo forme 
opakovanej infúzie. V prípade neúčinnej medikamentóznej 
liečby sa v niektorých prípadoch ITP môže riešiť 
chirurgickým odstránením sleziny ako miesta tvorby 
protilátok a miesta likvidácie krvných doštičiek.
Lieky, ako sú napríklad imunosupresíva, sa z liečby ITP 
postupne vytrácajú, ale ešte majú svoje miesto. Do tejto 
skupiny liekov patrí azatioprín, cyklosporín A, danazol, 
cyklofosfamid, mykofenolát mofetil a pod.
Hospitalizujú sa len pacienti s rýchlym komplikovaným 
priebehom ITP, ktorým hrozí život ohrozujúce krvácanie, 
pacienti s refraktérnou formou ITP, ktorá nereaguje na 
liečbu, alebo pacienti s relapsom (opakovaným návratom 
ochorenia), kde zlyhala ambulantná liečba. Výhodou 
hospitalizácie je možnosť podávať indikované lieky vo 
vysokých dávkach, kde si už pacient vyžaduje pravidelnú 
kontrolu na lôžku. V klinickej praxi existujú na liečbu ITP 
odporúčané medzinárodné liečebné postupy. 

Je možné vyliečiť sa z tohto ochorenia pri správne 
nastavenej liečbe?
Žiaľ, v súčasnosti nemáme k dispozícii v klinickej praxi 
liek, ktorý je účinný na 100 %. Máme niekoľko typov liekov, 
ktoré sa rutinne používajú na liečbu ITP, ale nevieme 
dopredu povedať, ako bude liek u pacienta účinkovať. Každý 
aplikovaný liek alebo kombinácia liekov má vedľajšie alebo 
nežiaduce účinky, preto je potrebné pri výbere liečby pre 
konkrétneho pacienta zvážiť jej výhody a nevýhody. Snahou 
ošetrujúceho lekára je aplikáciou liečby dosiahnuť dlhodobú 
stabilizáciu ochorenia (remisiu, uzdravenie), čo znamená 
dosiahnuť uspokojivú hodnotu počtu krvných doštičiek 
a neprítomnosť krvácavých prejavov. Je dôležité pamätať 
si, že ITP sa môže aj opakovať, ochorenie sa môže vrátiť 
(relapsovať).

Ľudia trpiaci ITP sa obávajú odstránenia sleziny. Takéto 
rozhodnutie si vyžaduje čas. Kedy sa takýto zásah 
navrhuje a ako to ovplyvní život pacienta po operácii?
U niektorých pacientov s ITP sa pri neúčinnosti terapie alebo 
nežiaducich účinkoch kortikosteroidov a intravenóznych 
imunoglobulínov zvažuje ako možnosť liečby splenektómia. 
Zvyčajne sa nevykonáva skôr ako 12 mesiacov od stanovenia 
diagnózy ITP. Pod pojmom splenektómia rozumieme 
chirurgické odstránenie sleziny, ktoré môže byť pre 
pacientov s ITP veľmi prospešné a efektívne. O slezine 

sa vie, že tvorí protilátky proti krvným doštičkám a je 
miestom ich likvidácie (cintorínom), a preto odstránenie 
sleziny môže priniesť výrazné zlepšenie hladiny krvných 
doštičiek. Štúdie naznačujú, že sa „liečivý efekt“ dosahuje 
až v 66 % prípadov ITP.
Ako každá operácia, aj splenektómia je spojená 
s niektorými rizikami. Rozlišujeme včasné komplikácie, 
ktoré sa objavujú do 30 dní po splenektómii, a oneskorené. 
Medzi včasné komplikácie patrí krvácanie, poranenie 
chvosta podžalúdkovej žľazy (pankreasu), žalúdka, čreva, 
bránice, vznik zrazeniny v žile sleziny a pečene, infekčné 
komplikácie, zápal pľúc, zápal obličiek. Medzi neskoré 
komplikácie patrí závažná sepsa (otrava krvi), takzvaný 
syndróm OPSI (extrémne rýchlo prebiehajúca sepsa). 
U pacientov so závažnými pridruženými ochoreniami srdca, 
dýchacieho systému, obličiek, pečene a podobne nie je 
možné vykonať splenektómiu.
Pri plánovanej splenektómii je nutné predchádzať infekčným 
komplikáciám a je potrebné očkovanie, ktoré sa vykonáva 
minimálne 14 dní pred operačným zákrokom. Medzi bežné 
odporúčané očkovania pri splenektómii patrí vakcinácia 
proti baktériám Streptococcus pneumoniae (zapríčiňuje 
zápaly pľúc), Haemophilus infl uenzae typu B (spôsobuje 
infekcie podobné chrípke, ale môže vyvolať aj meningitídu – 
zápal mozgových blán), a proti meningokokovým infekciám 
(zapríčiňujú hlavne zápal mozgových blán). 

Je ITP dedičné ochorenie? Čo by ste odporučili 
pacientke, ktorá plánuje otehotnieť?
ITP nie je dedičná, ide o získané ochorenie. Nie je 
prekážkou v otehotnení. Nespôsobuje neplodnosť, avšak 
niektoré spôsoby liečby môžu mať vplyv na plodnosť. Preto 
sa vždy poraďte so svojím ošetrujúcim hematológom. 
ITP tvorí približne 3 % trombocytopénií v gravidite. Je 
potrebné rozlíšiť, či sa ITP prejavila prvýkrát alebo sa 
znovuobjavila ako známe ochorenie, ktoré však bolo pred 
začiatkom tehotenstva v poriadku. Vo väčšine prípadov ITP 
nepredstavuje problém pre pôrod, či už prirodzenou cestou 
alebo cisárskym rezom. 
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ojmy ako telemedicína a teleošetrovateľstvo 
pomaličky prenikajú aj na Slovensko. Môžeme si 
pod nimi predstaviť veľmi širokú škálu spôsobov, 
ktoré sú nápomocné pri manažovaní zdravotnej 
starostlivosti a poskytovaní potrebných služieb. 

Rozvoj telemedicíny urýchľuje COVID-19
V roku 2020 vstúpil do životov ľudí na celom svete 
vírus vyvolávajúci ochorenie COVID-19 a spôsobil 
chaos v rôznych oblastiach – aj v systéme zdravotnej 

starostlivosti. Bolo potrebné oveľa viac ako v minulosti 
hľadať spôsob, ako vyšetriť pacienta bez toho, aby musel 
fyzicky navštíviť svojho lekára. Na jednej strane prináša 
poskytovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti 
nebezpečenstvo nakazenia sa koronavírusom, na strane 
druhej pacienti neprestanú byť chorí.
Ako uvádza Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA, 
z Referátu biomedicínskeho výskumu Fakultnej 
nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 
„napríklad chronickí pacienti, ktorí sú zároveň rizikovou 
skupinou, majú sťažený prístup k pravidelným kontrolám 
alebo včasným lekárskym intervenciám z dôvodu rôznych 
epidemiologických opatrení a preťaženosti zdravotníckych 
zariadení náporom covidových pacientov“. A tak sa do 
centra pozornosti dostáva telemedicína, ktorá dokáže 
refl ektovať aj na tieto výzvy.

Čo je vlastne telemedicína?
Pojem telemedicína sa niekedy popisuje aj synonymom 
dištančná medicína. Je súčasťou elektronizovaného 
zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Toľko defi nícia, ale aká je 
prax?
Hoci vo svete je telemedicína etablovaná a prináša 
viditeľné benefi ty pre pacientov i poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, na Slovensku je ešte stále 
v plienkach. Pritom pole využitia telemedicíny je naozaj 
široké – jednak v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, ale 
aj v starostlivosti o chronických pacientov.

V Martine pomáha lekárom mobilná aplikácia
Jedným z praktických príkladov využitia moderných 
technológií v telemedicíne je mobilná aplikácia 
MEDasistent, ktorej testovanie spustili v polovici januára 
na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitnej 
nemocnice Martin. Podľa slov primára pracoviska 
MUDr. Ivana Kocana táto novinka umožní poskytovať 
zdravotnú starostlivosť takmer neobmedzenému počtu 
pacientov bez toho, aby museli priamo navštíviť odbornú 
ambulanciu. Lekár tak dokáže zhodnotiť zdravotný stav 
pacienta, sledovať jeho vývoj a riadiť diagnostiku aj 
liečbu.

V pohodlí vlastného domova
„Ak je pacientov stav vážny, ale zatiaľ nevyžaduje 
hospitalizáciu, z našej ambulancie odchádza do domácej 
liečby s aplikáciou v mobile a so zapožičaným pulzným 
oxymetrom, aby mohol posielať presné dáta o svojom 
zdravotnom stave. Zároveň dostane unikátny kód aj 
prihlasovacie údaje do aplikácie. My na počítači vidíme, 
aké dáta nám poslal, aplikácia zároveň na základe 
zadaných algoritmov vyhodnocuje, či je potrebná 
opätovná návšteva lekára alebo telefonická konzultácia,“ 
uvádza MUDr. Kocan. V Martine sa doteraz v pilotnej 
fáze takto liečilo 7 pacientov. Podľa primára pľúcnej 
kliniky by bez aplikácie zrejme všetci museli skončiť na 
nemocničnom lôžku. Takto ich mohli liečiť v pohodlí 
vlastného domova.

Aplikácia nielen pre covidových pacientov
Systém je použiteľný aj pre iné nemocnice na Slovensku. 
„Platformu sme vyvíjali tak, že môže byť využiteľná nielen 
pri ochorení COVID-19, ale aj pre iné ochorenia v rámci 
telemedicíny,“ uzatvára MUDr. Kocan. Jej využívanie zníži 
tlak na preťažené nemocnice, pretože pacientov budú 
môcť prepustiť skôr, a to bez rizika zanedbania zdravotnej 
starostlivosti. Lôžkový fond nemocníc sa bude efektívne 
využívať pre pacientov, ktorí hospitalizáciu bezprostredne 
potrebujú. A zníži sa riziko preťaženia systému zdravotnej 
starostlivosti pacientmi, ktorých môžu liečiť doma alebo 
v domovoch sociálnych služieb.

Potreba kvalitných informačných systémov
Podľa Ing. Antona Kuzmu, PhD., z Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave je problematika telemedicíny 
a jej prostriedkov veľmi obšírna. Problém však nevidí ani 
tak v technológiách, ako v ich prenesení do praktického 
prostredia zdravotníckych zariadení. „Na to, aby 
tieto prvky priniesli želaný efekt, je potrebné, aby sa 
v súčinnosti s informatizáciou zdravotníctva zabezpečili 
informačné systémy, ktoré merané dáta telemedicínskymi 
prvkami automaticky prenesú do zdravotných záznamov, 
či už hospitalizovaných pacientov alebo pacientov 
v ambulantnej starostlivosti trpiacich chronickými 
ochoreniami,“ vysvetľuje. Ide o orientačné a doplnkové 
údaje o srdcovej činnosti, okysličení alebo frekvencii 
dýchania z medicínskych zariadení, ktoré mnohí pacienti 
používajú doma, ako napríklad pulzný oxymeter, chytrý 
náramok či glukomer. Pomocou bluetooth technológie 
sú dáta k dispozícii lekárom v reálnom čase. Ideálne 
je, ak sú ľahko prístupné, aby sa mohli jednoducho 
integrovať do systémov, a následne jednotne spracovať. 
„V neposlednom rade je veľký priestor na vývoj nových 
zariadení so špeciálnym zameraním, či už na neinvazívne 
monitorovanie srdcovej činnosti alebo na meranie na 
prvý pohľad banálneho parametra, akým je teplota,“ 
dopĺňa Ing. Kuzma. „Dá sa teda povedať, že technológie 
ako také pre vývoj telemedicínskych prvkov a samotný 
rozvoj telemedicíny sú, len je ich potrebné správne 

moderné technológie

Mobilná aplikácia MEDasistent 
umožní poskytovať zdravotnú 
starostlivosť takmer 
neobmedzenému počtu pacientov 
bez toho, aby museli priamo navštíviť 
odbornú ambulanciu.

Pole využitia telemedicíny je 
široké – jednak v núdzovej 
a intenzívnej starostlivosti, ale 
aj v starostlivosti o chronických 
pacientov.

TEXT: Jana Krajčovičová
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Diagnostika či poradenstvo 
na diaľku? 
Jednou z vecí, ktoré zmenili svet a s ním 

aj naše životy, je internet. Vďaka nemu 

môžeme – a zvlášť v tejto ťažkej dobe 

pandémie – zostať v kontakte s rodinou 

a priateľmi, nakúpiť si tovar aj služby alebo 

vyhľadať si informácie o zdravotných 

problémoch. A to už je len krôčik od 

diagnostiky na diaľku. Kto by bol pred pár 

desiatkami rokov povedal, že internet zmení 

moderný život až tak, že pri niektorých 

ochoreniach nebudeme musieť opustiť 

svoj domov? Vtedy sci-fi  predstava, dnes 

postupná realita.
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patogénymoderné technológie

uchopiť a využiť, čo bez fi nančných investícií plynúcich 
z rozumného nastavenia domén pre rozvoj tejto oblasti 
ide veľmi ťažko.“

Technológie overujú aj v Banskej Bystrici
Ďalšie smerovanie telemedicíny na Slovensku pomôže 
objasniť spoločný projekt Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského, 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta 
Banská Bystrica a spoločnosti Goldmann systems, a. s.,
s názvom „Systém na telemedicínsku diagnostiku 
klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení 
s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov 

pandémie“, podporený v rámci programu „Podpora 
výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie 
pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 
2020 – 2021“.
Prvé merania a klinické skúšania softvérových 
technológií sa v Rooseveltovej nemocnici začali 
realizovať v marci tohto roku. Chcú vyvinúť také 
technologické prvky, ktoré dokážu monitorovať 
zdravotné ťažkosti hospitalizovaných covid pacientov, 
ako i merať vybrané parametre (napr. pulz, tlak krvi, 
respiráciu, saturáciu kyslíka a EKG) u chronických 
pacientov v domácom prostredí a odosielať ich do 
informačného systému v zdravotníckom zariadení.

Sestra na diaľku?
Pandémia otvorila dvere kontaktu na diaľku aj 
v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov. V Nitre sa 
touto problematikou začali priekopnícky zaoberať ešte 
v roku 2014, zamerali sa na vzdelávanie a poradenstvo. 
Práve s týmto cieľom vznikla webová stránka 
www.teleosetrovatelstvo.sk.

„Teleošetrovateľstvo sa dá aplikovať na všetky vekové 
kategórie, pacientov s chronickými chorobami, v paliatívnej 
starostlivosti, po chirurgických zákrokoch so zameraním 
na ošetrenie rany, starostlivosť o umelý vývod, o pacientov 
s enterálnou alebo parenterálnou výživou a v manažovaní 
mnohých ďalších chorôb,“ vysvetľuje PhDr. Ľubica 
Poledníková, PhD.,z Fakulty sociálnych vied 
a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Zdravotná sestra môže buď elektronicky zaznamenávať 
vitálne funkcie pomocou diaľkovo riadeného systému, alebo 
prostredníctvom teleprenosu sledovať stav zdravia pacienta, 
stav samoopatery, stav akútnej alebo chronickej rany 
a podobne.

Poradenstvo cez telefón či e-mail
Nemenej dôležité je vzdelávanie pacienta, týkajúce sa 
napríklad nácviku aplikácie inzulínu alebo ošetrenia rany 
či poskytovania odkazov na zdroje, toxikologické centrá, 
linky pomoci atď. „V zahraničí sa sestra stáva poradkyňou 
v debatách prebiehajúcich v e-mailových diskusných 
skupinách a chatovacích miestnostiach pre pacientov,“ 
približuje pedagogička. Nevýhodu teleošetrovateľstva 
v našich podmienkach vidí v jeho nižšej dôveryhodnosti 
oproti tradičnému ošetrovateľskému prístupu, ktorý 
sa deje pri bezprostrednom kontakte, vo vyššej 
pravdepodobnosti technických porúch, v nedostatočnej 
počítačovej gramotnosti klientov a v riziku zneužitia 
dôverných informácií. „Osobne si myslím, že tradičný 
spôsob ošetrovania nemôže nahradiť, ale môže ho 
doplniť práve v oblastiach ako je monitorovanie, edukácia 
a poradenstvo,“ uzatvára PhDr. Poledníková. 

Technológie ako také pre 
vývoj telemedicínskych 
prvkov a samotný rozvoj 
telemedicíny sú, len je ich 
potrebné správne uchopiť 
a využiť.

V

Pandémia, ktorá dusí tento svet už viac 

ako rok, zmenila naše správanie a zaradila 

dezinfekciu rúk do nevyhnutnej výbavy 

každého z nás. Svetová zdravotnícka 

organizácia odporúča dezinfekciu ako 

základný ochranný prvok spolu s rúškom 

a odstupom – už dobre známe pravidlo ROR.

írusy, 
baktérie aj 
kvasinky 
majú na 
povrchu 

podobnú dvojvrstvovú 
membránu ako bunky 
kože, chráni ich 
DNA/RNA informáciu. 
Súčasťou tejto 
membrány sú aj 
špecifi cké proteíny 
(napríklad S-proteín 
koronavírusu), 
ktorými sa naviažu 

na hostiteľský organizmus a prenikajú dovnútra, kde sa 
správajú ako patogény. 
Dezinfekcia s obsahom viac ako 60 % alkoholu dokáže 
narušiť celistvosť tejto povrchovej membrány vírusu, 
baktérie alebo kvasinky, a tým ich zničí.

Prelomová inovácia
Neuveriteľne zvýšený dopyt po dezinfekcii z nej v prvých 
mesiacoch pandémie spravil priam nedostatkový tovar. 
Tieto zmeny predstavovali priestor pre produkciu 
mnohých nových prípravkov určených na dezinfi kovanie 
rúk. Zloženia viacerých z nich boli na podobnej báze. 
Avšak spoločnosť NAOS SLOVAKIA prichádza na trh 
s prelomovou novinkou, ktorou je celosvetovo patentovaná 
dermatologická inovácia spájajúca bariérovú starostlivosť 
o pokožku s jej dezinfekciou. Ako odpoveď na aktuálnu 
pandemickú situáciu vznikol Biphase Lipo alcoolique. 
Unikátny produkt, ktorý spája dve zdanlivo nezlučiteľné 
zložky – alkoholovú dezinfekčnú bázu a lipidovú 
zvláčňujúcu zložku, výsledkom čoho je stopercentne 
vydezinfi kovaná, a zároveň premastená ošetrená pokožka.
Tak ako pri vytváraní všetkých produktov, aj tu sa 
spoločnosť Bioderma riadila princípom ekobiológie, 
s ktorým NAOS pristupuje k zachovaniu ekosystému 
kože a dlhodobému posilneniu jej zdravých prirodzených 
mechanizmov. 

Efektívna dezinfekcia rúk 
s účinnou ochranou pokožky

TEXT: MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia pre deti 
a dospelých SKIN CARE s.r.o.
FOTO: MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.

Biphase Lipo alcoolique spája 
dve zdanlivo nezlučiteľné 
zložky – alkoholovú dezinfekčnú 
bázu a lipidovú zvláčňujúcu zložku, 
výsledkom čoho je stopercentne 
vydezinfi kovaná, a zároveň 
premastená ošetrená pokožka.
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Zloženie produktu
Základom je alkoholová zložka, ktorú tvorí 75,9 % etanol, 
eliminujúci vírusy, baktérie aj kvasinky. Druhá, lipidová 
zložka, obsahuje 10 % bambuckého masla a skvalén – látky 
bohaté na lipidy, ktoré chránia pokožku pred vysúšaním 
a ošetrujú ju po zvýšenej hygiene.

Ako dezinfi kuje?
Biphase Lipo alcoolique vďaka vysokému obsahu 
koncentrovaného alkoholu rozpúšťa a ničí obal patogénu.
Produktové štúdie potvrdili dostatočné účinky už po 
30 sekundách po aplikácii:

 − virucídny účinok proti obaleným vírusom podľa 
EN 14476,

 − baktericídny účinok podľa EN 1727 + A2,
 − kvasinkocídny účinok podľa EN 13624.

Čo je vlastne bariérová funkcia kože?
Koža je náš najväčší orgán, chráni telo pred vonkajšími 
vplyvmi a infekciou, udržiava stabilitu nášho vnútorného 
prostredia. Všetky bunky nášho tela – nielen kožné, majú 
na povrchu dvojitú membránu tvorenú hydrolipidickým 
fi lmom, tzv. mastným fi lmom. Na to, aby bunky držali 
pokope, sú pospájané medzibunkovým cementom, ktorý 
tvorí aj tuk. Ten zabezpečuje celistvosť pokožky, udržiava 
v nej vodu, a tak ju chráni pred vysušením. Koža je naša 
ochranná bariéra pred vonkajším prostredím.

Dezinfekcia kože a jej bariérová funkcia – 
paradox
Na jednej strane je dezinfekcia rúk nevyhnutná pri 
protipandemických opatreniach, na druhej strane jej 
zvýšená a opakovaná intenzita oslabuje našu pokožku, 
následkom čoho vznikajú kožné problémy a ekzémy. Efekt 
a potreba dezinfekcie však mnohonásobne prevyšujú nad 
miernym povrchovým poškodením kože rúk. 

Čo sa deje pri častej dezinfekcii rúk?
Zvýšená hygiena rúk, nevyhnutná v dnešnej dobe, eliminuje 
vírusy a baktérie z kožného povrchu. Alkoholová dezinfekcia 
po častom umývaní rúk bežnými odmasťovacími mydlami 
rozpúšťa lipidy a takto narúša našu kožnú bariéru – 
paradoxne rovnako, ako ničí obaly patogénov.

Pokožka sa následne vysúša a praská, oslabuje sa jej 
hydratácia, dovnútra prenikajú baktérie, dráždivé 
chemické látky, vznikajú bolestivé ragády (praskliny), 
ošupovanie, svrbenie, niekedy následkom zápalu aj 
mokvanie a bolestivosť.

Ako zmierniť poškodenie kožnej bariéry pri 
nevyhnutnej dezinfekcii?
Základom je umývať si ruky šetrným nedráždivým mydlom 
a po dezinfekcii ich hneď aj viackrát denne premastiť 
ochranným krémom na lipidovej báze pre obnovu kožnej 
bariéry. Alebo použite v jednom kroku produkt Biphase 
Lipo alcoolique, ktorého efekt obnovy kožnej bariéry 
je 2,5-násobne vyšší ako pri alkoholových prípravkoch 
kombinovaných s glycerínom.

Ako sa produkt aplikuje?
Produkt je potrebné pred každým použitím veľmi dôkladne 
pretrepať. Po pretrepaní a rovnomernom a viditeľnom 
prepojení oboch zložiek ho aplikujte zo vzdialenosti asi 
20 cm na pokožku rúk. Vďaka unikátnej textúre stačia dva 
až tri streky. Následne dôkladne 30 sekúnd rozotierajte.

Hlavné výhody produktu
 − Bezpečná dermatokozmetika so zaručeným dvojitým 

efektom,
 − pre ľudí s náchylnosťou na ekzémy a s chronické kožné 

ochorenia,
 − šetrný aj pre deti,
 − rýchly efekt – do 30 sekúnd,
 − jednoduchá bezkontaktná aplikácia v spreji.

Určený pre všetkých
Biphase Lipo alcoolique predstavuje prelomovú 
inováciu na pôde dezinfekcií rúk určených na denné 
niekoľkonásobné použitie. Pre jednoznačné benefi ty ho 
ako dermatológ môžem odporučiť nielen pacientom, ale 
každému, vrátane prevencie u detí od troch rokov. 

patogény

Efekt obnovy kožnej bariéry 
Biphase Lipo alcoolique je 
2,5-násobne vyšší ako pri 
alkoholových prípravkoch 
kombinovaných s glycerínom.

–99,9 %
VÍRUSOV

A BAKTÉRIÍ 
ELIMINOVANÝCH

LIPIDY

*
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rizikové zákroky

Podľa odborníkov môže viesť 
atrament injektovaný pod kožu 
z dlhodobého hľadiska k rakovine, 
genetickým mutáciám, problémom 
s reprodukciou a alergiám.

TEXT: Jana Krajčovičová H oci permanentné tetovanie vznikne 
v priebehu niekoľkých hodín, je to veľký 
záväzok, zvyčajne na celý život. V najhoršom 
prípade sa dá odstrániť laserom, nie je 
to však ľahké, ani lacné. Kým sa teda 

rozhodnete, že do toho idete, starostlivo porozmýšľajte 
nad tým, či sa s daným motívom stotožníte aj o niekoľko 
rokov. A nielen to – nemenej dôležité je brať do úvahy aj 
zdravotné aspekty tetovania.

Čo je vlastne tetovanie?
Tetovanie, alebo odbornou terminológiou mikropigmentová 
implantácia, je určitý druh kresby, pri ktorej vám tetovač 
pomocou tetovacej ihly nanáša pod kožu čiastočky 
atramentu alebo iného farbiva. Tento proces sa vykonáva 
bez anestetík, spôsobuje malé krvácanie a miernu až 
silnejšiu bolesť. Je dôležité, aby ste sa zverili do rúk len 
overenému tetovaciemu umelcovi.

Neberte riziká na ľahkú váhu
Najvyššie riziko zdravotných komplikácií pri tetovaní hrozí, 
keď je ešte čerstvé a pokožka sa hojí. To môže trvať aj dva 
týždne. Nezanedbajte potrebnú starostlivosť, ktorú vám 
odporučí odborník v tetovacom štúdiu, aby sa predišlo 
komplikáciám.

Dezinfi kovať a sterilizovať! 
Pri tetovaní je najčastejšou komplikáciou kožná infekcia. 
Rozpoznáte ju ľahko – príznakmi sú zápal, začervenanie, 
bolesť, pálenie alebo pulzovanie na postihnutom mieste, 
ako aj bolesť pri dotyku alebo páchnuci zelenožltý hnis. 
Ak sa infekcia rozšíri, môžu sa dostaviť ďalšie príznaky, 
napríklad horúčka. V závažných prípadoch infekcie prerastú 
do chronických ťažkostí.
Infekciu najčastejšie prenášajú ruky, ihly či iné tetovacie 
nástroje. Nepríjemnostiam sa dá predchádzať dôkladným 
umývaním rúk pred zákrokom, správnou sterilizáciou 
všetkého vybavenia a starostlivou likvidáciou použitých 
nástrojov. Rozumným krokom je aj zaočkovanie tetovača 
vakcínou proti hepatitíde typu B.
Hrozí, že pri tetovaní sa nedezinfi kovanými ihlami prenesú 
vážne choroby ako hepatitída typu B alebo C, HIV a tetanus. 
Prostredníctvom nesterilizovaných atramentov sa môže 
preniesť bakteriálna infekcia, ako napríklad tuberkulóza. 
Pri roztokoch, ktoré sa pri tetovaní používajú na riedenie, 
je zasa riziko kontaminácie mykobaktériami. Tie môžu 
vyvolať pomerne vzácne ochorenia pľúc a kĺbov, ktoré nie je 
jednoduché správne diagnostikovať.

Alergické reakcie
U niektorých ľudí sa po tetovaní objaví alergická reakcia. 
Zvyčajne súvisí s tetovacím atramentom, nie so samotným 
vpichom. Najviac alergénne bývajú červené, žlté, modré 
a zelené pigmenty. Príznakmi alergickej reakcie na 
tetovanie sú červená vyrážka, žihľavka a silné svrbenie. 
Niekedy tetovaná pokožka opuchne. Alergické reakcie 
zvyknú byť okamžité, ale sú aj prípady, keď sa vyskytli až po 
rokoch. Dôsledkom tetovania môže byť aj fotodermatóza, 
čiže slnečná alergia.

Zápaly a jazvy
V dôsledku vpichu alebo poranenia kože sa niektorým 
ľuďom vytvoria jazvy zvané keloidy. Je pre ne typický tvar 
vyvýšenej hrčky, ktorá obsahuje staré tkanivo. Vyvinú sa 
najmä vtedy, keď sa tetovanie nehojí správne alebo ak došlo 
k infekcii či alergickej reakcii. Proces hojenia nepodceňujte –
okolo miesta tetovania sa následkom chronickej infekcie 
môžu vytvoriť červenkasté uzlíky zvané granulómy.

Komplikácie pri magnetickej rezonancii
Vedeli ste, že tetovanie vám môže skomplikovať život, 
keď budete potrebovať magnetickú rezonanciu? Pri tomto 
vyšetrení sa totiž zahrievajú čiastočky kovov obsiahnuté 
v tetovacích farbivách. Výsledkom je pálenie v postihnutých 
oblastiach a skreslená kvalita obrazu. Riziko je vyššie, ak 
je vaše tetovanie staršie alebo vytvorené nekvalitnými 
pigmentmi.

Tetovanie a rakovina
Najnovšie správy z tetovacieho sveta hovoria, že tetovaniu 
farebnými pigmentmi v Európe zrejme odzvonilo. Dôvod je 
vážny – existujú podozrenia, že sú karcinogénne. Zelenú 
a modrú farbu už zakázali v Nemecku, ďalšie pravidlá 
vstúpia do platnosti v nasledujúcich mesiacoch. Podľa 
odborníkov môže viesť atrament injektovaný pod kožu 
z dlhodobého hľadiska k rakovine, genetickým mutáciám, 
problémom s reprodukciou a alergiám. Výrobcovia 
tetovacích farieb majú zhruba rok na to, aby našli náhradu 
za niektoré z atramentov, ktoré predstavujú najvážnejšie 
zdravotné riziko.

Ako tetovanie odstrániť?
Tak ako existuje veľa dôvodov, prečo sa ľudia dávajú tetovať, 
je rovnako veľa dôvodov, prečo chcú tetovanie odstrániť. Či 
už ide o chybu z mladosti, nespokojnosť s jeho vzhľadom 
alebo o alergickú reakciu, tetovanie sa dá odstrániť laserom, 
chirurgickým zásahom alebo dermabráziou (zbrúsením 
kože). Ide o náročný proces, ktorý by sa mal konzultovať 
s dermatológom. Určite nie je cestou pokúšať sa odstraňovať 
tetovanie svojpomocne. Rôzne krémy a domáce recepty môžu 
spôsobiť podráždenie pokožky alebo iné závažné reakcie.

Buďte zodpovední 
Zdá sa, že ani napohľad jednoduchá módna záležitosť, 
akou je tetovanie, nie je bez rizika určitých zdravotných 
komplikácií. Preto ešte skôr, ako sa rozhodnete vyjadriť 
svoje myšlienky či životné postoje vo forme vytetovaných 
citátov a symbolov, urobte si domácu úlohu. Vyberte si 
dôveryhodné štúdio, dajte sa vyšetriť u lekára s cieľom 
zistiť, či nie ste na niečo alergický, a nehanbite sa pýtať –
napríklad na to, aké zložky obsahuje atrament, ktorý 
poputuje do vášho tela.

Je tetovanie len ozdoba tela 
alebo zdravotné riziko?
Tetovanie sa v minulosti v našich 

končinách spájalo skôr s kriminálnymi 

živlami a väzňami. Časy sa však zmenili 

a jeho popularita za posledné desaťročia 

dramaticky vzrástla. Dnes ide o modernú 

formu skrášľovania tela, ktorá má často 

hlbší význam. Takzvané kerky vypovedajú 

svetu okolo, aký ste, čo sa vám páči, čomu 

veríte alebo čo si ceníte. Poniektorí zasa 

vzdávajú hold partnerovi alebo deťom 

tým, že si dajú na tele „zvečniť“ ich mená 

či dátumy narodenia. Je však tetovanie 

bezpečné zo zdravotného hľadiska? Aké 

riziká prináša?
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chrbtica

Zažil ju azda každý z nás. Bolesti chrbtice 

môžu spôsobiť najrôznejšie faktory – 

od preťaženia cez úraz až po nádorové 

ochorenia. Hľadanie príčiny je pri liečbe 

nevyhnutné. A práve s bolesťami chrbtice 

sa pacienti najčastejšie obracajú na 

neurológov. 

olesťami chrbtice trpí v rôznych obdobiach 
svojho života asi 90 % ľudí. Chrbtica je pritom 
opornou osou nášho tela. Tvorí ju 34 stavcov, 
medzi ktorými sú mäkké medzistavcové 
platničky. 

Správny tvar
Zdravá chrbtica je dvakrát esovito prehnutá, čo 
zabezpečuje jej pružnosť. Krčná a bedrová chrbtica sú 
zakrivené dopredu a takéto zakrivenie sa volá lordóza. 
Zakrivenie dozadu sa nazýva kyfóza a tvorí ju hrudná 
chrbtica a krížové kosti. Chrbticu podopierajú svaly, 
ktoré zaisťujú jej správny tvar a udržujú ju v správnej 
polohe. Keď tieto svaly ochabnú alebo sa skrátia, 
chrbtica sa môže postupne vychyľovať. Ak sa tak stane 
v horizontálnom smere, dochádza ku skolióze. Vo 
vertikálnom smere zas dochádza k zväčšenej bedrovej 
lordóze. V oboch prípadoch sa zvyšuje tlak na platničky, 
ktoré sa môžu poškodiť aj vyskočiť. To je už štádium, 
ktoré je neraz nutné riešiť aj operačne. Pacient však 
zmeny na chrbtici pociťuje už oveľa skôr – a to práve 

častými bolesťami. Bolesti chrbtice netreba podceňovať 
a riešiť ich čím skôr, aby svoj stav nedopracoval až na 
operačný stôl.

Návšteva neurológa
Bolesti chrbtice treba konzultovať aj so všeobecným 
lekárom. Ak je bolesť akútna, býva často spôsobená 
preťažením svalov a je lokalizovaná na jednom mieste. 
Spravidla odznie do troch týždňov. Ak bolesť pretrváva 
viac ako 6 mesiacov, možno už hovoriť o chronickej 
bolesti. V jednom aj druhom prípade môže všeobecný lekár 
predpísať lieky na tlmenie bolesti. Hoci pomôžu, lepšie je 
pátrať po príčinách bolesti – a to aj návštevou neurológa. 
„V neurologickej ambulancii sa veľmi často stretávame 
s bolesťami chrbtice. Najčastejšou príčinou týchto bolestí 
sú degeneratívne zmeny, vrátane porúch medzistavcových 
platničiek a nestabilita chrbtice spôsobená oslabením 
podporného svalovo-šľachového aparátu,“ uvádza 
neurologička MUDr. Jarmila Hmiráková z Nemocnice 
Agel Handlová. Pacienti s bolesťami chrbtice tvoria 
vo väčšine neurologických ambulancií až polovicu 
návštevníkov. „Bolesti chrbtice patria medzi jedny 
z najčastejších ťažkostí pacienta u neurológa, hlavne 
bolesti krčnej a driekovej chrbtice. Okrem bolestí môžu 
pacienti pociťovať tŕpnutie končatín, niekedy až ich 
slabosť,“ dodáva aj MUDr. Jana Borovská, neurologička 
z Agel Clinic Bratislava.

Príčiny
Bolesti chrbtice vznikajú z rôznych príčin. Úlohu 
môže zohrávať stres, životný štýl, sedavé zamestnanie 
a málo pohybu či nesprávne držanie tela. V niektorých 
prípadoch možno hovoriť aj o genetickej predispozícii 
týchto bolestí. Neurológov väčšinou navštevujú pacienti, 
ktorí bolesti pociťujú dlhodobejšie. „Majú oslabený 
takzvaný svalový korzet, jadro, ktoré drží chrbticu, 
potom sú preťažené medzistavcové platničky, ktoré 
reagujú zmenou, a často tak pritlačia nerv vystupujúci 
z chrbtice,“ vysvetľuje MUDr. Borovská. K týmto príčinám 
do vysokej miery prispieva súčasný štýl života, v ktorom 
často dominujú sedavé činnosti. Dlhé nevhodné sedenie, 
ktoré nevyvažuje žiadny pohyb, sa po čase premieta do 
vychýlenia chrbtice. Navyše vedie aj k obezite, ktorá 
zaťažuje kostrový aparát vrátane samotnej chrbtice. 
„Pacienti prichádzajúci k neurológovi hlavne kvôli 
bolesti môžu mať centrálnu alebo periférnu príčinu, 
a podľa toho sa aj pristupuje k terapii. Najlepšie je 
obrátiť sa na špecialistu neurológa, prípadne algeziológa, 
a neliečiť sa dlhodobo sám. V takom prípade si totiž 
pacient môže vypestovať závislosť od analgetík. Dôležité 
je vždy v prvom rade odhaliť príčinu ťažkostí,“ dodáva 
lekárka.

Diagnostika
Na odhalenie príčin bolestí používajú neurológovia viacero 
postupov. „Vyšetrenie prebieha zvyčajne kladivkom. 
Vyšetrujú sa refl exy, svalová sila, citlivosť a chrbtica ako 
celok. Na diagnostikovanie sa najčastejšie používajú aj 

vyšetrenia ako MRI – magnetická rezonancia, 
EMG – elektromyografi cké vyšetrenie,“ vysvetľuje 
MUDr. Borovská. Na presné určenie miesta bolesti možno 
využiť aj algeziologické intervenčné diagnostické postupy. 
Pri nich sa podá lokálne anestetikum do miesta zdroja 
bolesti a ak bolesť zmizne, jej zdroj je jasný. 
„V praxi sú najčastejšou príčinou platničky, ale môže ísť 
aj o onkologické ochorenia a metastázy v kostiach, čo je 
tá horšia možnosť. Ak sú potrebné len bežné vyšetrenia, 
je možné urobiť ich priamo v ambulancii. Ak je však stav 
pacienta vážny, teda imobilizuje ho, prípadne mu oslabne 
končatina, vtedy sa navrhuje aj hospitalizácia,“ dodáva 
lekárka. 

Analgetiká aj operácia
Podľa zistenej príčiny lekári volia následnú liečbu. 
„Problémy sa väčšinou liečia analgetikami, 
myorelaxanciami, vitamínmi, prípadne liekmi na 
neuropatickú bolesť, kortikoidmi. Používame aj lokálne 
obstreky a pod CT s ozónom a kortikoidmi, anestetikami,“ 
vysvetľuje neurologička. K liečbe patrí aj úprava 
pohybového režimu. „To je veľmi dôležité. V prípade
 akútnych bolestí je potrebné cielené upokojenie
a nájdenie si takzvanej úľavovej polohy, keď je chrbtica 
v optimálnom postavení a tlak na nervové korene je 
čo najmenší. Pohybový režim a cvičenia prichádzajú 
do úvahy v medziobdobí, keď bolesť nie je akútna. Je 
potrebné podporiť závesný aparát a celkové postavenie 
chrbtice,“ vysvetľuje aj MUDr. Hmiráková. U pacienta je 
vhodná aj zmena životného štýlu – ak je obézny, mal by 
svoju váhu znížiť. Treba si zvyknúť aj na správne držanie 
tela, či už v stoji, ako aj pri sedení. Ak to stav a bolesti 
dovoľujú, namieste sú aj pohybové aktivity, aby svalstvo 
na chrbtici spevnelo. Keď je však stav pacienta vážny, 
neraz sa nevyhne ani operácii. „Invazívne zákroky sú 
väčšinou operácie, ktoré pacient absolvuje, ak je prítomný 
motorický defi cit na končatine, teda jej oslabenie, 
prípadne neznesiteľné bolesti. V takýchto prípadoch je 
spravidla nutné odstránenie kúska platničky, ktorá tlačí na 
nerv,“ dodáva MUDr. Borovská. 

S bolesťou chrbtice 
u neurológa

TEXT: Jana Obrancová

Najlepšie je obrátiť sa na špecialistu 
neurológa, prípadne algeziológa, 
a neliečiť sa dlhodobo sám. V takom 
prípade si totiž pacient môže 
vypestovať závislosť od analgetík. 
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Ak vaše nohy tŕpnu, 
bolia, opúchajú alebo 
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