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Vážení a milí čtenáři,
na stránkách časopisu Lékárna a léky,
který je určen široké veřejnosti, usilujeme
o Vaše vzdělávání v oblasti léků na předpis
i léků volně prodejných a nevynecháme ani
doplňky stravy, které jsou v lékárnách k dostání, a proto je nutné, abychom se jimi také
zabývali. Přitom vycházíme z předpokladu, že
informovaný člověk lépe chápe nejen léčbu
předepsanou lékařem, ale daleko snadněji se
orientuje i u možností prevence a samoléčby.
Samozřejmě, situace, kdy lze pomýšlet na
samoléčbu a naopak kdy je nutné jít k lékaři,
budeme zjednodušeně přinášet u jednotlivých
témat, respektive článků.
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Časopis je v lékárnách rozdáván zdarma díky laskavému přístupu většiny odborníků slovenských
lékáren, které se rozhodly toto periodikum pojmout jako sobě vlastní reprezentaci. Poděkování tedy
patří našim lékárníkům, laborantkám a všem odborníkům, kteří se podílí na realizaci časopisu
Lékárna a Léky, včetně Slovenské lékárnické komory a Farmaceutické fakulty UK.

Přeji Vám příjemné počtení, a prědevším hodně zdraví!

PharmDr.Zdeněk Procházka
šéfredaktor
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z lekárenskej praxe

Choré kĺby – artróza
Artróza patrí medzi tzv. degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku, kĺbové puzdro, okolitú kosť i tkanivo, čo je sprevádzané bolesťami, zhoršenou
pohyblivosťou či dokonca až úplnou stratou hybnosti postihnutého kĺbu. Príčina
tohto stavu nebola doteraz celkom spoľahlivo zodpovedaná, je ale zrejmé, že artróza je veľmi úzko spojená s vekom, prichádza nenápadne a postupne sa zhoršuje.
V praxi sa preto artróza rozdeľuje na tzv. primárny a sekundárny typ.
Zatiaľ čo pri primárnej artróze sa spomína
predovšetkým vrodená menejcennosť chrupavky alebo porucha látkovej výmeny, pri
sekundárnej artróze sa hovorí o opakovaných úrazoch a dlhodobom namáhaní
(napr. v dôsledku nadváhy). Na vzniku môžu
mať podiel aj niektoré systémové ochorenia.

Vlastnými silami
proti artróze
Všeobecne môžeme povedať, že liečba tohto
ochorenia je veľmi komplexná. Predovšetkým spočíva v dodržiavaní všeobecne uplatňovaných režimových opatrení (zníženie
váhy, zmena životného štýlu, pracovného
nasadenia), ktoré majú za cieľ uľaviť zaťaženému kĺbu. Môžu nám však pomôcť aj prípravky určené na tlmenie bolesti (analgetiinzercia

ká), zápalu (antiflogistiká) alebo látky napomáhajúce obnove postihnutej chrupavky
(chondroprotektíva), ktoré si možno bez
problémov zadovážiť v každej lekárni.
Medzi chondroprotektíva sa obyčajne zaraďujú látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú
v zdravej chrupavke (tzn. chondroitín sulfát,
glukozamín alebo kyselina hyalurónová)
a ďalej látky pôsobiace protizápalovo: diacereín či tzv. ASU (nezmydliteľné zložky z avokáda a sóje). Často spomínaný, vo veľkej
miere využívaný a pacientmi tiež pozitívne
vnímaný je klinický účinok prípravku s obsahom kolagénu. Glukozamín sa získava zo
schránok morských kôrovcov, chondroitín
sulfát zo žraločích chrupaviek. Obe tieto
látky sú zaradené medzi tzv. proteoglykány,
čo sú základné stavebné látky, ktoré vypĺňajú

priestor medzi jednotlivými bunkami chrupavky a zaisťujú predovšetkým ich pevnosť.
Naproti tomu, pružnosť chrupavky je zaistená predovšetkým vláknami elastínu alebo
kolagénu. Pretože so starnutím kĺbov chrupavka začína „chátrať“, je nanajvýš vhodné
dopĺňať tieto látky zvonka. Pokiaľ je čistý
kolagén obsiahnutý napr. v známom prípravku Colafit, ktorý je vhodný skôr pre
miernejšie postihnutie kĺbov, prípravok
Artrofit obsahuje kombináciu všetkých vyššie popisovaných účinných látok a ponúka
tak komplexný prístup v starostlivosti
o chrupavku. Vo všeobecnosti býva účinnosť
všetkých látok zo skupiny chondroprotektív
predmetom ostrých diskusií na odborných
sympóziách, ktorých záverom býva obyčajne
konštatovanie, že tieto látky prinášajú pacientom úľavu, zároveň sa však jedným dychom spomínajú ťažkosti pri určovaní vhodného pacienta na takúto liečbu. Napriek
tomu je dnes ich využitie jasne odporúčané
radom odporučených terapeutických postupov, ktoré sú schválené odbornými spoločnosťami.
MUDr. Jiří Slíva,
Farmakologický ústav 2.LF UK, Praha

Kŕčové žily
Kŕčovými žilami rozumieme nepravidelne rozšírené a zvyčajne aj rôzne pokrútené žily, v ktorých z najrôznejších dôvodov
dochádza k hromadeniu krvi. Hoci ich prítomnosť obvykle spájame s kŕčovými žilami na dolných končatinách, nezriedka
sa môžu objaviť aj v pažeráku (najmä u pacientov s cirhózou pečene). Svojím spôsobom môžeme medzi kŕčové žily zaradiť
aj hemoroidy, teda rozšírené žilové pletence v oblasti konečníka

Najviac viditeľné sú však kŕčové žily na dolných končatinách. Žilové chlopne prestávajú byť schopné zabrániť spätnému toku
krvi a žilová stena tak ochabuje – hovoríme
preto o tzv. žilovej nedostatočnosti. V rozšírených miestach potom môže vzniknúť zrazenina (trombus), ktorá sa po čase môže prípadne uvoľniť do krvného obehu a spôsobiť
tak pľúcnu embóliu.

Príčina kŕčových žíl
Vzhľadom na častejší výskyt kŕčových žíl v
niektorých rodinách tu hrá určite veľmi
podstatnú úlohu dedičná záťaž. Z rizikových
faktorov ďalej spomenieme predovšetkým
obezitu, tehotenstvo, vyšší vek, dlhodobé
státie (v zamestnaní a pod.), nosenie ne-

vhodnej spodnej bielizne a i.

Príznaky žilovej
nedostatočnosti
Hlavným príznakom počiatočnej žilovej
nedostatočnosti na dolných končatinách je
pocit ťažkých nôh, či ich bolesť (často podvečer), opuchy okolo členkov, pigmentové
zmeny, predovšetkým v oblasti predkolenia,
prítomnosť ekzému, zhoršená hojivosť aj
drobných poranení a podobne.

Liečba
Liečbu je vo všeobecnosti možné rozdeliť na
chirurgickú a konzervatívnu. V rámci konzervatívnej liečby sa využívajú predovšetkým
elastické obväzy, bandáže, či pančuchy.

Tieto zdravotnícke pomôcky nielen zabránia
vzniku opuchu, ale súčasne významne zlepšia mikrocirkuláciu v postihnutých miestach. Výhodné je túto mechanickú liečbu
kombinovať s tzv. venofarmakami vo forme
kapsulí, či tabliet, ale rovnako vo forme
lokálnych prípravkov (gélov a krémov)
s obsahom heparínov, či heparinoidov
(napr. Hirudoid Forte), ktoré pôsobia jednak protizápalovo, a jednak obmedzujú
krvnú zrážavosť, a teda aj riziko vzniku
trombov. Vďaka tlmivému účinku na prítomnosť opuchov tieto látky obyčajne pomáhajú aj pri úľave od bolesti.
Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm
inzercia
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Rizikové faktory
ochorenia srdca a ciev
– čo k nim presne patrí?
K najdôležitejším rizikovým faktorom
určite patrí vyššia telesná hmotnosť.
Orientačne môžeme povedať, že optimálnu hmotnosť môžeme určiť ako
telesná výška v cm mínus 100.
Aby kardiovaskulárne riziko bolo čo najnižšie, je vhodné z takto získanej hodnoty odpočítať 10 %. V praxi sa však častejšie používa stanovenie tzv. BMI (body
mass index), čo je ukazovateľ, ktorý sa dá
jednoducho vypočítať ako pomer medzi
našou telesnou hmotnosťou uvedenou v
inzercia

kilogramoch a druhou mocninou našej
výšky v centimetroch (BMI = hmotnosť
(kg)/ výška2 (cm)). Ak je jeho výsledná
hodnota nad 25, hovoríme o nadváhe,
nad 30 o obezite. Predsa však, ani tento
ukazovateľ nie je celkom bez chybičky,
pretože vyššiu hodnotu budú mať celkom určite aj športovci s vyšším podielom svalovej hmoty – najmä kulturisti,
o ktorých však môžeme len ťažko povedať, že sú obézni.
Popri nadváhe a obezite treba spomenúť
fajčenie, či nadmerné solenie (viac ako 5

g/deň). Aj keď je pacientom s vysokým
krvným tlakom všeobecne odporučené
obmedziť solenie, nepodarilo sa vo väčších klinických štúdiách preukázať liečebný účinok tohto opatrenia. Ďalej
treba spomenúť mastnú stravu, rôzne
lieky (nesteroidové antireumatiká, kortikosteroidy a i.) alebo trvalejší stres. Práve
nesteroidové antiflogistiká (napr. ibuprofén, diklofenak a ďalšie), kortikosteroidy, či hormonálna antikoncepcia,
významnou mierou obmedzujú vylučovanie sodíka obličkami. Dochádza tak

inzercia

k postupnému hromadeniu tekutín v našom krvnom obehu
a srdce tak musí pracovať proti oveľa väčšiemu odporu. Pacienti,
ktorí trpia hypertenziou, by mali byť obozretní aj pri aplikácii
nosových kvapiek proti nádche, ktoré obsahujú látky spôsobujúce kontrakciu cievnej steny - u citlivých jedincov. Najmä pri opakovanom podávaní je tu riziko mierneho zvýšenia krvného tlaku
potom, keď sa cez nosovú sliznicu vstrebajú do systémovej cirkulácie – preto sa treba v tomto zmysle poradiť so svojim lekárnikom. Riziková je aj konzumácia alkoholu, aj keď napr. víno v primeranom množstve riziko týchto chorôb naopak znižuje.
V tomto zmysle je často známy a mediálne vďačný tzv. francúzsky
paradox. Ako vieme, Francúzi holdujú konzumácii dobrého
a kvalitného vína, čomu sa prisudzuje (predovšetkým vďaka
obsahu bioflavonoidov) priaznivý vplyv na cievny systém, avšak
na druhej strane zasa trochu viac trpí pečeň, ktorá je nútená zvýšene odbúravať alkohol...
Je hádam úplne jasné, že tieto choroby nechodia po poliach, ale
po ľuďoch, napr. v susednej Českej republike trpí vysokým krvným tlakom viac ako 20 % žien a približne 15 % mužov. Úmrtnosť na choroby obehového ústrojenstva nepatrí k veciam, na
ktoré by sme mohli byť pyšní. Príčinou tejto situácie je nesporne
nezdravý životný štýl (prevencii síce veríme, ale ak nemáme žiadne problémy, málo sa jej venujeme) a skutočnosť, že nie všetko
čo nám chutí, musí byť pre nás zdravé...

Ako teda týmto chorobám
účinne predchádzať?
Na prvom mieste je určite zdravý životný štýl – aj napriek tomu,
že túto vetu počúvame dnes a denne, nemôžeme ju tu nespomenúť. Tzn. prestať fajčiť, snažiť sa zhodiť prebytočné kilogramy,
obmedziť solenie, začať sa hýbať (aj keď by to mali byť len večerné prechádzky!) a pod. Ak má však pacient cukrovku, určite by
sa nemal do chudnutia nikdy púšťať sám. Predovšetkým u diabetikov 2. typu je síce chudnutie veľmi dôležité (obvykle sa zvýši
účinnosť produkovaného inzulínu slinivkou brušnou), avšak
nekontrolovaná diéta je pre týchto pacientov veľmi riziková. Je
tu nanajvýš nutný starostlivý monitoring a konzultácia všetkých
opatrení s ošetrujúcim lekárom.
Všeobecne tiež platí, že najhorším typom diéty je hladovka. Na
zhodenie nadbytočných kilogramov by sme sa určite nemali príliš ponáhľať (veď nám napokon nepribudli zo dňa na deň)
a nesnažiť sa tak schudnúť o viac ako 4-5 kg/mesiac.

A cholesterol?
Treba si uvedomiť, že cholesterol je pre náš život nevyhnutný –
je zložkou bunkových membrán, tvorí základný štruktúrny rad
hormónov alebo žlčových kyselín. Preto si ho organizmus tiež
sám vytvára de novo (a to asi z 2/3). Ak je jeho príjem v potrave vysoký, predstavuje cholesterol pre pacienta vážne riziko.
Okrem toho, že by sme sa mali snažiť obmedziť množstvo cholesterolu prijímaného potravou, je možné využiť aj voľne predajné
potravinové doplnky na báze prírodných fytosterolov (GS
Lipicor 450 a i.), ktoré zabraňujú vstrebávaniu cholesterolu
pochádzajúceho z potravy. Napr. už zmieňovaný prípravok GS
Lipicor obsahuje hneď niekoľko fytosterolov, súborne označených ako Sitopur®, ktoré pri podávaní 3x krát denne priaznivo
ovplyvňujú hladinu cholesterolu v krvi. Prípravky s obsahom

>>>

sexuológ radí
>>>
fytosterolov je možné kombinovať s ostatnými hypolipidemikami viazanými na
lekársky predpis (statíny alebo fibráty).

Keď sa povie:
„omega-3 kyseliny
Preventívne je rovnako možné odporučiť
aj prípravky s obsahom nenasýtených
mastných kyselín (napr. GS Omega 3).
Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny,
eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA) sú esenciálne mastné kyseliny. Tie sú bežne obsiahnuté predovšetkým v rybách, práve preto
aj národy s ich veľkou spotrebou majú
významne nižší výskyt cievnych ochorení.
Pri podávaní prípravkov s ich obsahom
dochádza ku zníženiu hladín triglyceridov, ktorých vyššia hladina je takisto
významným kardiovaskulárnym rizikom.
Prípravky s obsahom týchto nenasýtených mastných kyselín je možné odporučiť pacientom po infarkte myokardu
alebo obyčajne ako doplnok k diéte pacientom s hypertriglyceridémiou.
Priaznivý účinok na cievy však nie je daný
len prítomnosťou, respektíve neprítomnosťou zvýšenej koncentrácie tukov
v krvi, ale tiež tzv. voľných kyslíkových
radikálov, proti ktorým účinne pôsobia
vitamíny C a E. Pozitívne určite môžu
prispieť aj látky zo skupiny venofarmák.
V kombinácii ich obsahuje aj napr. doplnok výživy Rutoscorbovit, ktorý je naviac
obohatený aj o zinok a vápnik.
Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm
inzercia

Vaše otázky
Posledné dva roky nemám chuť
na sex. Keď sa do styku donútim,
erekcia nie je kvalitná a penis
zmäkne ešte pred orgazmom. Som
unavený, pribral som a mám zvýšený cholesterol. Mám nádej na zlepšenie?
Príčinou vašich ťažkostí môže byť
nízka hladina testosterónu. Nepíšete
koľko máte rokov, ale u mužov sa začína znižovať hladina testosterónu už od
tridsiatky a symptómy sú veľmi podobné. Testosterón sa vyšetruje pomerne
jednoducho po odbere krvi, pričom
najlepšie je vyšetriť takzvaný voľný testosterón, pretože ten je zodpovedný
okrem iného aj za erekciu a libido. Ak
sa vyšetrením znížená hladina testosterónu v krvi potvrdí, urológ, alebo sexuológ by vám mal odporúčať tabletky,
injekcie, alebo náplaste s obsahom testosterónu, ktoré vám potrebné množstvo testosterónu do tela dodajú. Efekt
liečby je väčšinou výborný, okrem
návratu chuti na sex a zlepšenia erekcie prispieva aj k zvýšeniu celkovej
výkonnosti a chudnutiu v oblasti brucha.
Pre slabú erekciu užívam vyše
roka Cialis. Beriem ho 2-3x týžden-

ne. Erekcia je kvalitná, ale prekáža
mi, že erekciu nemôžem mať rýchlo vtedy, keď potrebujem. Existuje
spôsob, ako užívať lieky tak, aby
som bol vždy pripravený?
V najlbližšej dobe by mal na trh
prísť Cialis v dávke 5 mg určený na
každodené užívanie. Odporúčaná
dávka bude teda 1 tbl. denne. Tento
liek je určený presne pre pacientov,
ktorý majú sex viac ako 2x týždenne,
ktorí nemajú radi plánovanie sexuálnych aktivít a ktorí potrebujú mať
erekciu hneď potom, ako dostanú na
sex chuť. Vhodný je aj pre ďalšiu skupinu pacientov, ktorí nemajú radi spojenie - najprv tabletka, až potom sex.
Nechcú byť pri milovaní priamo závislí od užitia tabletky pred stykom. Keď
sa Cialis berie každodenne v malých
dávkach, efekt liečby je rovnaký, ako
pri užívaní štvronásobnej dávky tesne
pred stykom, pričom výskyt nežiaducich účinkov je výrazne nižší. Aj Cialis
5 mg bude na predpis, pričom predpisovať ho môže každý lekár a celú
hodnotu lieku si pacient hradí sám.
Obvodný lekár mi odporučil pre
slabú erekciu Cialis, internista
Viagru a diabetológ Levitru. Ktorý

sexuológ radí

MUDr. M. Hrivňákovi
z týchto liekov je najlepší, čo mám
vlastne užívať?
Podľa hodnotenia najlepších svetových odborníkov sa nedá jednoznačne
určiť, ktorý liek je najlepší. Každý liek
účinkuje u každého človeka individuálne a tam, kde je účinok jedného lieku
slabý, môže druhý, alebo tretí účinne
pomôcť. Preto odporúčame pacientom,
aby vyskúšali všetky 3 lieky a vybrali si
medzi nimi ten, ktorý im najviac vyhovuje. Základný rozdiel, ktorý medzi týmito
liekmi je, je v dĺžke trvania účinku.
Viagra a Levitra účinkujú asi 5 hodín,
kým pri Cialise má pacient k dispozícii
až 36 hodín na to, aby uskutočnil
pohlavný styk. Možnosť výberu najlepšieho lieku pre každého pacienta prispieva
k tomu, že tabletkami vieme v súčasnosti
vyliečiť okolo 90% pacientov.

Liečim sa na vysoký tlak. Môžem užívať nejaký liek na zlepšenie
erekcie, alebo si mám kúpiť niečo
v lekárni?
Voľne predajné prípravky, ktoré
môžete kúpiť v lekárni bez receptu, by
som na liečbu porúch erekcie neodporúčal. Nie sú to lieky, ale iba výživové
doplnky a o ich účinnosti nemáme
vedecky podložené informácie. U pacientov užívajúcich lieky na vysoký tlak
môže erekciu zhoršovať buď samotné
ochorenie - teda arteriálna hypertenzia, alebo lieky, ktoré na zníženie tlaku
užívate. Preto by som ako prvú možnosť odporúčal poradiť sa s lekárom,
ktorý vás lieči, o možnosti zameniť
lieky za iné, ktoré budú znižovať tlak.
Vtedy je šanca, že sa erekcia aj bez špeciálnej liečby zlepší. Ak sa tak nestane,

bez ťažkostí môžete užívať skutočne
účinné lieky na zlepšenie erekcie, ako
sú Cialis, Viagra, alebo Levitra.

Vá že n í č i t a t e l i a !

S rubrikou „sexuológ radí“ sa budete môcť
stretávať v našom časopise pravidelne. Ak
Vás táto téma zaujala a mali by ste otázky na
MUDr. Martina Hrivňáka, pošlite nám ich do
redakcie poštou alebo mailom, alebo ich
môžete posielať priamo na adresu
www.sexualnezdravie.sk.
Odpovede MUDr. Hrivňáka na Vaše otázky
uverejníme v ďalšom čísle.
inzercia
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Infekcie
dutiny ústnej
Väčšina akútnych ochorení manifestujúcich sa v dutine ústnej je infekčného pôvodu a je vyvolaná rôznymi vírusmi.
Spravidla ide o nezávažné ochorenia, keď si organizmus
vytvára špecifické protilátky proti týmto pôvodcom.

Herpangína, patrí medzi najčastejšie vírusové ochorenie
dutiny ústnej. Vyvolávateľom je coxakie vírus A, prípadne
echovírus. Ochorenie je infekčné, prenáša sa slinami, kontaminovanými predmetmi, rukami. Herpangína je typickým
ochorením detí vo veku 1 až 4 roky. Objavuje sa v letných
a jesenných mesiacoch, keď sa môže vyskytovať sporadicky,
endemicky, až epidemicky. Charakterizovaná je tvorbou
malých, červených pľuzgierikov, veľkosti 1-2mm, prípadne až
tvorbou vriedkov na sliznici líc, podnebných oblúkoch, mandliach, uvule. Ochorenie sa väčšinou začína prudko vysokou
horúčkou až do 40OC, dieťa odmieta potravu, pre bolesť úst.
Má bolesti hlavy, je malátne, unavené, typické je zvýšené slinenie. Infekcia trvá 7 až 10 dní. Liečba herpangíny je symptomatická, keďže vyvolávateľom je vírus, nie je indikovaná antibiotická liečba.
Aftózna stomatitída patrí medzi infekčné ochorenia. Je
chorobou prevažne menších detí. Patrí k herpetickým infekciám, pretože vyvolávateľom je vírus herpes simplex. Inkubačná
doba je 3 až 14 dní. Postihuje sliznicu ústnej dutiny, mäkkého
podnebia a jazyka. Infekcia sa šíri priamo slinami, alebo kontaminovanými predmetmi, cumlíkmi, hračkami. Na infekciu
sú náchylnejšie deti s oslabenou imunitou – deti menej odolné, mierne prechladnuté, s nedoliečenými chorobami.
Ochorenie je veľmi bolestivé, na postihnutej sliznici ústnej
dutiny, na mäkkom podnebí alebo na jazyku sa tvoria drobné pľuzgieriky s červeným lemom, ktoré rýchlo prechádzajú
na belavé erózie – afty. Tieto môžu mať veľkosť až do 0,5 cm.
Pľuzgieriky môžu praskať. Po prasknutí sa tvoria ploché defekty pokryté fibrínom nažltlej farby. Často býva prítomná aj
horúčka. Uzliny na krku sú opuchnuté a bolestivé. Dieťa je
plačlivé, malátne, odmieta jesť a piť, je ubolené. Akútne štádium trvá asi 1 týždeň.
Anguli infectiosi je odborný názov pre infekčné ústne kútiky. Je to časté ochorenie v detskej populácii. V ústnych kútikoch môžu vznikať kožné a slizničné defekty, s tvorbou červených bolestivých erózií s centrálnou ragádou, niekedy s belavým lemom. Príčiny vzniku infekčných kútikov sú rôzne,
okrem infekčného pôvodu, vznikajú i na podklade mechanického dráždenia, zlozvykov, nedostatku vitamínov a minerálov
(železo, riboflavín, A vitamín, C vitamín, vitamíny B komplexu). Sú prejavom zníženej odolnosti organizmu.
Liečba a prevencia
Ochorenia dutiny ústnej v detskej populácii sú prevažne
infekčného pôvodu a vyvolávateľmi sú najčastejšie vírusy,
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a preto je liečba prevažne symptomatická. Len v prípadoch dokázanej bakteriálnej infekcie je indikovaná antibiotická liečba. Pri teplote a bolestiach je
odporúčaná analgetická liečba, vhodné
je striedať Paralen sirup a Ibuprofen
sirup. Deťom sa nesmie podávať Acylpyrín. Nemenej dôležitý je pitný režim.
Vhodné je podávať studené nápoje,
ktoré zmierňujú bolesť, mlieko, mliečne
kokteily. Nevhodné sú citrusové plody,

citrusové šťavy, grepové šťavy, veľmi
korenisté, solené jedlá, tieto zhoršujú
bolesť. Na zmiernenie bolesti sa odporúčajú aj lokálne gély s obsahom protizápalových, dezinfekčných látok, prípravok Dologel, ktorý obsahuje liečivé
výťažky z kvetov harmančeka, koreňa
valeriánu, propolisu a včelieho produktu. Odporúčané sú aj vyššie dávky vitamínov B a C. Pri druhotnej bakteriálnej
infekcii (sliznica dutiny ústnej je oslabená – narušená vírusovou infekciou, čo
je ľahšia vstupná brána pre rozvoj bakteriálnej infekcie) je indikovaná antibiotická liečba. Pri všetkých horeuvedených infekčných ochoreniach je dôležitá
prevencia prenosu ochorenia. Takto
choré dieťa nepatrí do spoločného zariadenia medzi ostatné deti. Treba vydezinfikovať predmety a hračky, s ktorými
sa počas choroby dostalo do kontaktu.
Treba dbať na zvýšenú hygienu, umývať
mu ruky pred a po každom jedle. V spoločných zariadenia si nevymieňať hračky, cumlíky, nepiť zo spoločných pohárov.
MUDr. Petra Hromádková
Detská ORL, DFNsP, Bratislava

Infekcia
močového
ústrojenstva
Infekcia močového ústrojenstva nepochybne patrí
k tým najčastejším, ktoré nás môžu počas života
stretnúť. Zároveň môžeme povedať, že toto ochorenie
sa častejšie vyskytuje u žien, čo je dané predovšetkým
kratšou močovou trubicou, a teda aj ľahším uchytením
choroboplodných zárodkov.
V našich zemepisných šírkach má s týmto ochorením
osobnú skúsenosť približne každý desiaty obyvateľ, pričom
u mnohých z nich je typické časté opakovanie infekcie.
Ako je známe, infekcie dolných močových ciest sú sprevádzané výrazným pálením a rezaním počas močenia, ďalej
potom častým nutkaním na močenie a zmenenou charakteristikou moču (farba, zápach a pod.). Ochorenie môže
byť sprevádzané aj celkovými príznakmi, akými sú únava,
celková slabosť, ale aj zvýšená teplota, či horúčka.
Moderná medicína síce disponuje radom účinných antibiotík, avšak ich podávanie nikdy nie je bez rizika nežiaducich účinkov a navyše ich opakované podávanie, najmä
u recidivujúcich infekcií môže viesť k rozvoju rezistencie
prítomných mikroorganizmov a ďalšia následná liečba je
o to náročnejšia. Antibiotiká, ak sú predpísané, by preto
mali byť doužívané až do konca, a to i vtedy, ak klinické
príznaky ochorenia odznejú (preto si nesmieme nechávať
nedoužívané tablety pre prípadnú ďalšiu infekciu – tak si
len zarábame na ďalšie problémy!).
Zo všeobecných odporučení je dôležité zdôrazniť dostatočný prísun tekutín a zvýšiť tak intenzitu močenia (moč sa
zriedi a spoločne s ním odchádzajú z tela aj samotné baktérie) – pravdepodobne nie je potrebné predstavovať,
najmä ženám, kúzlo urologického čaju.
Z prírodnej lekárne sa v posledných rokoch znovu viac
a viac pacientov vracia k prípravkom obsahujúcim kanadské veľkoplodé brusnice (Vaccinium macrocarpon). O nich
je známe, že obsahujú rad minerálov, vitamínov, stopových
prvkov, organických kyselín, vlákniny či polyfenolov, ktoré
majú blahodarný účinok na ľudské zdravie. Využíva sa predovšetkým ich schopnosť zabrániť priľnutiu baktérií
k stene močovej trubice, a to najmä vďaka tzv. ellagikovej
kyseline a ďalej schopnosť znižovať pH moču. Tieto dva
základné mechanizmy spoločne s antioxidačným účinkom
stoja v pozadí ich účinnosti pri zápalových ochoreniach
obličiek, močového mechúra, močovej trubice či prostaty.
Výťažok z brusníc je hlavnou zložkou napr. v prípravku GS
Triurin, ktorý navyše obsahuje výťažky z ďalších troch rastlín – medvedice, žihľavy a echinacey. Medvedica vďaka
vysokému obsahu arbutínu obmedzuje množenie baktérií,
žihľava podporuje tvorbu moču a echinacea povzbudzuje
nešpecifickú obranyschopnosť organizmu. Užívanie prípravku je bezpečné a môže sa prípadne kombinovať i s predpísanými antibiotikami.
MUDr. Jiří Slíva,
Farmakologický ústav 2.LF UK, Praha
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Celiakia
Celiakia (tiež celiakálna sprue, gluténová intolerancia a pod.) je chronické ochorenie tenkého čreva, ktoré je charakterizované precitlivenosťou na lepok (glutén), čo
je bielkovina prítomná predovšetkým v pšenici (podstatná je najmä jej časť označovaná ako gliadín); prítomná je však napríklad aj v jačmeni. Neobvyklý názov ochorenia pochádza z gréčtiny, kde „koiliakos“ znamená „brušný“. Udáva sa, že celosvetovo ochorenie postihuje 1 z 3 350 obyvateľov (vyššie riziko rozvoja je pravdepodobne spojené i s včasným prikrmovaním detí, či u chorých s Downovým syndrómom).

Čo sa deje v čreve
V prípade, že chorý požije potravu s obsahom lepku, dochádza vďaka enzýmom
prítomným v čreve k jeho „opracovaniu“ a vyvolá sa tak skrížená imunitná
reakcia. Náš imunitný systém sa však
nebráni len proti takto zmenenej bielkovine, ale za svoj cieľ si vyberá bunky,
ktoré tvoria stenu čreva – vyvoláva sa tak
črevný zápal. Postupne tak dochádza
k stenčeniu sliznice, ktorá významnou
mierou stráca svoju funkcieschopnosť
a obmedzuje sa tak vstrebávanie mnohých, pre organizmus nevyhnutných
živín, minerálov a vitamínov.

Ako sa ochorenie
prejavuje?
Ku klasickým prejavom tohto ochorenia
sa radí predovšetkým hnačka a s tým
spojené aj pomalé priberanie (eventuálne váhový úbytok), chronická únava,
nechutenstvo, či chudokrvnosť a nako-

niec aj prejavy prípadnej rozvinutej
malabsorpcie. Epidemiologickými štúdiami bolo rovnako poukázané na skutočnosť, že neliečená celiakia zvyšuje nebezpečenstvo vzniku niektorých typov
nádorového ochorenia (napr. nehodgkinské lymfómy ai.).

Dá sa ochorenie liečiť?
Jediná dnes známa a dostupná možnosť
liečby celiakie spočíva v dodržiavaní
bezlepkovej diéty. Experimentálne sa síce
skúša pomocou genetického inžinierstva
upraviť zloženie pšeničného zrna tak,
aby nepôsobilo alergénne, avšak aj
napriek čiastkovým úspechom sme zatiaľ vzdialení od bežnejšieho využitia
takýchto plodín v potravinárskom priemysle. Okrem toho sa testujú aj rôzne
kombinácie enzýmov, ktoré by v dvanástniku rozštiepili samotný gliadín a
pod. Aj napriek tomu základom úspešnej liečby je skutočne prísna bezlepková
diéta.
Z jedálnička celiatika sa tak musia
odstrániť akékoľvek druhy obilnín s vysokým obsahom lepku (pšenica, jačmeň
a raž) – rovnako treba dať pozor na
potraviny, v ktorých bol lepok použitý
ako emulgátor a pod. Vhodnou alternatívou sa tak stávajú kukurica, proso,
pohánka, ryža a zemiaky. Bezpečné sú
rovnako sójové bôby, zelenina, ovocie,
mäso, ryby, vajcia, mlieko a mliečne produkty. Špeciálne bezlepkové výrobky sa
predtým dali kúpiť len v špeciálnych
obchodoch, zaoberajúcich sa zdravou výživou. Dnes je už situácia v tomto ohľade výrazne lepšia.
Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm
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Farmakoterapia
obezity: preskripčné
a OTC možnosti
Efektivita liečby obezity je často diskutovaným problémom. Uvádzame stručný
prehľad niektorých možností, ako podporiť účinnosť redukčných režimov.

Preskripčné možnosti
v liečbe

OTC možnosti podpory
redukčného režimu

Výsledky štúdií s antiobezitikami
V časopise British Medical Journal boli
v novembri 2007 uverejnené výsledky
analýzy, ktorá skúmala účinky látok na
chudnutie. Do analýzy bolo zaradených
celkom 30 štúdií s látkami orlistat, sibutramín a rimonabant. Ukázalo sa, že
v porovnaní s placebom, pomáhajú tieto
liečivá znižovať telesnú hmotnosť v tejto
miere: Orlistat znižoval telesnú hmotnosť priemerne o 2,9 kg, sibutramín znižoval hmotnosť v priemere o 4,2 kg
a rimonabant o 4,7 kg.
Ďalej boli preukázané tieto účinky:
Orlistat znižoval riziko rozvoja diabetu
a prispieval ku kontrole glykémie u diabetikov, čiastočne normalizoval koncentráciu cholesterolu a tlak krvi (TK).
Vyskytli sa však nežiaduce účinky v tráviacom trakte.
Sibutramín zlepšoval hladinu krvných
lipidov, ale zvyšoval TK a riziko vzniku
tachykardie.
Rimonabant prispieval k normalizácii
koncentrácie triglyceridov a cholesterolu, znižoval TK a zlepšoval kontrolu glykémie u diabetikov, zvyšoval však riziko
porúch nálady.
Takmer všetky štúdie v analýze boli
financované farmaceutickými spoločnosťami, čo mohlo prispieť ku skresleniu výsledkov, no napriek tomu celkový
výstup nevyznieva jednoznačne pozitívne v prospech týchto liečiv, obzvlášť
z hľadiska nežiaducich účinkov. Pokiaľ
ide o udržanie zníženej hmotnosti, prevládala po ukončení podávania liečiva/placeba tendencia k návratu hmotnosti na východiskovú úroveň.

Základom liečby obezity a nadváhy
zostáva zníženie príjmu energie a zvýšenie energetického výdaja, a to predovšetkým cestou režimových opatrení. Optimálne je, keď sa pacient o najvhodnejšom postupe poradí s lekárom a ten stanoví individuálny redukčný režim a zváži
vhodnosť použitia liečiva na predpis.
Existujú však aj voľne predajné (OTC)
prípravky, ktoré zvyšujú úspech redukčného režimu. Predovšetkým je vhodný
dostatočný prísun vlákniny (obmedzuje
pocit hladu). Ďalšou možnosťou, ako
podporiť úspech snahy o chudnutie, je
použitie fytofarmák. Napríklad, extrakt
z pomaranča aktivuje termogenézu, grep
obsahuje enzýmy podporujúce odbúranie tukov, výťažok zo zeleného čaju odstraňuje únavu a znižuje ukladanie tukov; artičok odstraňuje nadúvanie (reprezentované napr. prípravkami XL to S
či 4.3.2.1).
Inú koncepciu na podporu chudnutia
predstavujú prípravky zamerané na zníženie kalorického príjmu zvýšením pocitu sýtosti. Na tomto princípe je založené
pôsobenie vodnej emulzie palmového
a ovseného oleja (pod firemným označením Olibra, obsiahnutá v doplnku stravy Slim Cup). Dlhodobá podpora pocitu sýtosti môže pomôcť znížiť príjem
potravy a zabraňovať „jo-jo efektu“.
Užívanie vhodne zvolených liečiv alebo
doplnkov stravy musí byť čo najdôslednejšie sprevádzané dodržiavaným redukčným režimom – len tak môžete očakávať dosiahnutie úbytku hmotnosti.

profil výživového doplnku

SLIMCUP
Úvod: Obezita je významným rizikovým faktorom vzniku radu chorôb a jej liečba podstatne
znižuje riziko úmrtnosti. Ovplyvnenie pocitu
sýtosti pomocou špeciálnej emulzie SlimCup
(Walmark) je jednou z možností, ako tieto problémy riešiť.
Charakteristika: Prípravok SlimCup obsahuje
patentom chránenú emulziu s obsahom ovseného a palmového oleja. Po užití sa obsiahnuté prírodné tuky trávia neskôr ako bežné tuky. Telo si
myslí, že prijalo dostatok tukov a vysiela mozgu
signál sýtosti. Vďaka tomu klesá potreba
neustáleho pojedania medzi jedlami alebo
zjedenia bežne veľkej porcie. Takto je možné znížiť prísun kalórií už v nasledujúcom jedle. Tento
účinok pretrváva viac ako 8 hodín. Prípravok
neobsahuje umelé dochucovadlá, sladidlá a konzervačné látky.
Klinické štúdie: Účinnosť emulzie SlimCup bola
overená v rade klinických štúdii. Účinnosť bola
preukázateľná v širokom rozsahu BMI (normálna
váha, nadváha, obezita), a to v rámci redukčnej
diéty, aj v udržiavacej fáze. Štúdie ukázali, že
SlimCup pomáha vyhnúť sa tzv. jojo - efektu.
Použitie: Prípravok sa používa ako doplnok
redukčného režimu a aj po dokončení tohto
režimu na zníženie pocitu hladu, a tým na podporu udržania zníženej hmotnosti.
Kontraindikácie, nežiaduce účinky:
Kontraindikáciou je precitlivenosť na zložky prípravku. Prípravok nie je určený pre deti a pre ľudí
s diagnózou celiakia. Tehotné a dojčiace ženy
a ľudia, ktorí užívajú lieky, by mali užívanie konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom.
Dávkovanie: 1 - 2 dávky pri raňajkách, obede
alebo večeri. Emulziu môžete piť, alebo pridať
do kávy, čaju, jogurtu a pod.
Doplnok stravy, nie je viazaný na lekarsky predpis.
Úhrada z prostriedkov verejného zdravotného poistenia: nie je hradený. Profil prípravku spracovaný
autorským kolektívom pod vedením MUDr. Pavla
Kostiuka, CSc., s použitím odbornej literatúry.

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
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rozhovor

Patrik Švajda
Pri chudnutí neuznávam „zničujúce diéty”
V poslednom čase sa o Vás hovorilo práve v súvislosti s tanečnou súťažou Bailando - svetovým finále v Mexiku. Čo sa
Vám na tejto súťaži najviac páčilo a čo
Vám táto skúsenosť priniesla.
P.Š.> Svetové finále Bailanda v Mexiku
mi dalo veľmi veľa. Predovšetkým sú to
obrovské skúsenosti s prácou v najväčšej
televízii v Južnej Amerike. Vedel som
porovnať TV program, ktorý sa robil na
Slovensku pre milión ľudí a program,
ktorý sledovalo okolo 100 miliónov ľudí.
Samozrejme, že príležitosť reprezentovať
nielen seba, televíziu, ale aj Slovensko, sa
nedala odmietnuť a v súčasnosti neľutujem ani jeden moment spojený s touto
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súťažou. Prostredníctvom Bailanda ma
ľudia mohli spoznať aj z iného uhla pohľadu. Nielen zo spravodajského, ale aj
z ľudského.
Patríte k najúspešnejším moderátorom
televízie Markíza ? Čo Vás na práci moderátora najviac baví ? Ako ste sa dostali k tejto práci?
P.Š.> K práci moderátora som sa
dostal prostredníctvom konkurzu v roku
1997. Predtým som dva roky učil, keďže
som vyštudoval Univerzitu Mateja Bella
v Banskej Bystrici, Fakultu prírodných
a humanitných vied. Prešiel som
z pozície redaktora športu, moderátora

športových novín až k terajšej profesii.
Práca v televízii ma napĺňa a v súčasnosti si neviem predstaviť, že by som robil
niečo iné. Baví ma prinášať ľuďom nové
informácie a podávať im ich tak, aby ich
zaujali a čo najjednoduchšie ich pochopili.
Je o Vás známe, že sa aktívne venujete
rôznym športom a koníčkom - atletika,
futbal, hokej, golf, posilňovanie, beh,
rybárčenie, poľovačky... Ktorý šport
alebo koníček je pre Vás číslo jeden? Na
ktorom mieste by ste umiestnili momentálne tanec? Čo je pre Vás najväčším relaxom ?

rozhovor
P.Š.> Je pravda, že od malička športujem. Hrával som futbal a v siedmej triede
na ŽŠ som sa začal venovať atletike. Vo
vrhu guľou a hode diskom som získal 12
medailí na majstrovstvách Slovenska.
Vyštudoval som telesnú výchovu a šport
ma sprevádza na každom kroku. Relaxujem v prírode, na chalupe s rodinou
a so synmi. Rád si vyrazím na rybačku
alebo na hríby. Milujem pohyb a bez neho by som nedokázal fungovať. Tancu sa
venujem naďalej. Je to šport a relax
v jednom.
Dá sa vôbec toľko záľub zladiť s prácou
v televízii a so svojou rodinou? Ako
vyzerá taký bežný deň Patrika Švajdu ?
P.Š.> Dá. Pracujem týždeň a potom
mám týždeň voľno. Mám dostatok času
na rodinu a záľuby. Aj preto mi táto
práca a jej štýl vyhovuje. V pracovný týždeň chodím do práce o 14-tej a končím
po správach o 19,30h. Aj v tieto dni sa
dá veľa vecí stihnúť, najmä predpoludním.
Patríte k ľudom, ktorí sa snažia o zdravý životný štýl – myslím tým zdravý
spôsob stravovania, alebo ste verný
typickej slovenskej kuchyni? Aké je
Vaše obľúbené jedlo?
P.Š.> Som gurmán. Mám rád dobré
jedlo. Niekedy aj nezdravé. Je však pravda,
že väčšinu roka sa snažím o zdravý životný
štýl. Neprejedám sa mastnými jedlami. Keď
to však niekedy preženiem, tak sa to snažím
vyšportovať. Pri chudnutí neuznávam zničujúce diéty. Riadim sa heslom: energetický
výdaj má byť väčší ako energetický príjem.
V poslednom období je na Vás vidno,
že ste veľmi schudli. Držali ste diétu (ak
áno, akú), alebo to súviselo s náročnými
tréningami počas súťaže Bailando?
P.Š.> Nedržal som žiadnu diétu. Trénovali sme 10 hodín denne, 6 dní v týždni.
Stratené kilá mám už naspäť a cítim sa
veľmi fajn.
Keď sa stane, že ochoriete, beriete
hneď lieky, alebo využívate alternatívne
metódy? Ako moderátor si musíte
dávať pozor aj na hlasivky, dávate si na
to špeciálne pozor?
P.Š.> Špeciálny pozor na hlasivky si
nedávam. Mám rád chladené nápoje.
Nerobia mi problém. Lieky beriem len
vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné:
chrípka, angína a pod. Vitamínmi sa
však plním skoro každý deň.

Do akej miery Vás v tomto smere ovplyvňuje reklama? Ovplyvňuje Vás vôbec?
P.Š.> Mám svoje spôsoby a zásady. Dá
sa povedať, že reklama u mňa nikdy
nenavodila potrebu, niečo si kúpiť. Ak
nemusím, televíziu veľmi nepozerám.
Keďže sme časopis o zdraví, nedá sa mi
nespýtať, ako vnímate dnešné zdravotníctvo?
P.Š.> Myslím si, že máme veľa kvalitných lekárov. Žiaľ, väčšina z nich nie je
dostatočne ohodnotená. Česť tým, ktorí na
Slovensku stále pracujú a poctivo čakajú
na lepšie časy. Ono sa to raz zlepší.

Patrik Švajda
(* 8. apríl 1972) je slovenský moderátor
TV Markíza. Moderuje reláciu Televízne
noviny na TV Markíza. Účastník tanečnej súťaže Bailando. Zúčastnil sa aj
Svetového finále Bailanda v Mexiku. Má
dve deti – Samuela a Patrika. PartnerkaZlatica Puškárová.
Ocenenia: TOM 2001, 2002, 2003,
moderátor/redaktor.

Teraz niečo z Vášho súkromia. Máte
dvoch synov - mladšieho Samuela a staršieho Patrika. V čom sa podali na Vás?
P.Š.> 14-ročný Patrik je športovo
založený a postavu má tiež po mne. Má
rád prírodu a v mnohom sa podobáme.
7-ročný Samuel je po mne viac povahou.
Je to také živé striebro, ktoré chce byť
všade prvé a na všetko sa pýta.
Čo by sme mali vedieť
o Patrikovi Švajdovi - aký
ste doma v súkromí, keď
stojíte mimo kamier?
Aký ste otec a partner ?
P.Š.> Rád relaxujem
a aj leňoším. Milujem
však čas, keď sa niečo
deje a ja som využitý
naplno. Takýto bol
minulý rok. Rok,
ktorý mi veľa priniesol a vo veľa veciach
otvoril oči. Ďakujem zaň Zlatke,
synom, rodine, ale
najmä
televízii
Markíza.
Prajem Vám vo
Vašej práci
i v osobnom živote
veľa úspechov.
Za rozhovor ďakuje:
Mgr. Janka Osuská
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Pomoc
menom
„probiotiká“
Hnačka, zápcha alebo nafukovanie sú nepochybne problémy, s ktorými sa viac,
či menej stretáva každý z nás. Hnačka býva najčastejšie definovaná ako defekácia,
ktorá sa vyskytuje častejšie, než býva u daného jedinca zvyčajné, pričom stolica
je oveľa redšia a s vysokým obsahom vody. Hnačka nás netrápi len nepríjemným
pocitom v oblasti konečníka („i bežný toaletný papier môže pripomínať brúsny"),
ale ohrozuje nás aj celková dehydratácia organizmu, ktorá je sprevádzaná stratou
dôležitých minerálov.

Liečba hnačky je komplexná, pretože
treba brať do úvahy celkový stav organizmu. V posledných rokoch sa však stále
častejšie hovorí o význame tzv. probiotík, teda látok, ktoré napomáhajú obnoviť, či stabilizovať bežnú črevnú flóru.
Takéto prípravky väčšinou obsahujú laktobacily (L. rhamnosus, L. casei, L. acidophilus, L. reuteri) či bifidobaktérie (B. breve, B. longum) a zvyčajne majú štatút výživového doplnku.
Práve Lactobacillus reuteri, objavený už
v 60. rokoch minulého storočia, patrí
k najrozšírenejším a do istej miery i k
najuniverzálnejším obyvateľom nielen
ľudského čreva, ale aj iných živočíšnych
druhov. Je okrem iného známy aj produkciou antibioticky pôsobiacej látky,
ktorá bola po objaviteľovi tejto baktérie
pomenovaná ako reuterín. Ten zabraňuje rastu nielen mnohých baktérií, ale aj
škodlivých kvasiniek, húb a niektorých
prvokov. V našej republike je dostupný
vo forme tabliet (pre dospelých a deti od
3 rokov), či kvapiek (pre deti od dojčenského veku).

Hlavné využitie
probiotík
Použitie probiotík je teda mimoriadne
vhodné hlavne preto, že sa podieľajú na
obnove a harmonizácii črevnej mikroflóry, ktorá býva narušená hlavne pri užívaní širokospektrálnych antibiotík, ale aj

pri rôznych diétach, v tehotenstve, pri
strese a pod. Navyše, tieto prípravky
podporujú prirodzenú činnosť imunitného systému, upravujú nafukovanie
a hnačku. Môžu byť však prospešné aj
pri liečbe zápchy tým, že zabraňujú prerastaniu patogénnych črevných kmeňov,
čiže pôsobia do istej miery i detoxikačne. U pacientov, ktorí neznášajú mlieko
a mliečne výrobky, môžu tieto prípravky
viesť k zlepšeniu tolerancie laktózy (mliečny cukor).
Vzhľadom k vyššie uvedenému vplyvu
na obranyschopnosť organizmu, je v klinických štúdiách popisovaný i pozitívny
účinok na výskyt pošvových infekcií, čo
iste ocenia ženy, ktoré trpia týmito problémami. Tento účinok je daný povzbudením nešpecifickej obranyschopnosti
organizmu, ktorý sa tak ľahšie ubráni
bežným infekciám.
Dôležitá pre bežného užívateľa je však
nielen účinnosť, ale i bezpečnosť podávaných prípravkov. V prípade probiotík
nie sú popísané žiadne nežiaduce účinky. Je možné ich podávať nielen dospelým, ale i malým deťom, u ktorých bolo
popísané nielen skrátenie celkového
trvania hnačky, ale aj zníženie počtu stolíc za deň.
Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm

Rakovina prsníka
Trochu čísiel na úvod…
Rakovina prsníka (syn. rakovina mliečnej žľazy, ca mammae a i.) sa celosvetovo
zaraďuje medzi 5 najčastejších príčin úmrtia z dôvodu nádorového ochorenia (spoločne s karcinómom pľúc, žalúdka, pečene alebo hrubého čreva). Len v roku 2005
na tento karcinóm zomrelo 502 000 chorých (7 % všetkých úmrtí na rakovinu
a celé 1 % všetkých bez ohľadu na príčinu).
Medzi ženami je však rakovina prsníka
najčastejšou formou nádorového bujnenia vôbec a bohužiaľ aj najčastejším
dôvodom úmrtia na rakovinu. Napríklad v Spojených štátoch len za vlaňajší
rok na ňu zomrelo 40 910 chorých
(nových zaznamenaných prípadov bolo
180 610). U žien sa hovorí o pravdepodobnosti 1:8, že sa počas ich života objaví invazívny karcinóm prsníka a 1:33, že
tomuto ochoreniu nakoniec podľahnú.
Aj keď sa v súvislosti s touto chorobou
spomínajú zvyčajne ženy, treba podotknúť, že toto ochorenie môže postihnúť
i mužov, aj keď tu je výskyt podstatne
menej častý (napr. z vyššie uvedeného
počtu úmrtí v USA tvorili muži „len“
450).

Dá sa zistiť príčina?
Na tuto otázku bohužiaľ neexistuje žiadna jednoznačná odpoveď. Je celkom
jasné, že ochorenie nie je nákazlivé a teda sa nedá „chytiť“ od inej osoby. Podstatne však menej jasná je spleť radu rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na
jej vzniku. Z týchto pripomeňme predovšetkým:
• vek – riziko sa zvyšuje s pribúdajúcimi
rokmi (väčšina chorých je vo veku
nad 60 rokov)
• rasa – častejší výskyt u belošiek
• osobná anamnéza – prítomnosť rakoviny v jednom prsníku zvyšuje riziko
rakoviny v druhom prsníku
• rodinná anamnéza – vyššie riziko rakoviny u žien, u ktorých sa v pokrvnej
vetve rodiny toto ochorenie vyskytlo
• gynekologická anamnéza (zvýšené riziko
karcinómu)
• 1. gravidita v neskoršom veku
• prvý menzes pred 12. rokom života
• posledný menzes po 55. roku života
• ženy, ktoré nikdy nemali dieťa
• nadváha či obezita po menopauze
• nadmerný príjem alkoholu či fajčenie.

Na vzniku rakoviny prsníka sa však tiež
podieľa rad kancerogénov v našom
životnom prostredí alebo žiarenie a určitý vplyv sa prikladá i nesprávne indikovanej hormonálnej substitučnej terapii,
najmä u žien v postmenopauze. Kým
svoj vek či súpravu génov zdedených po
našich rodičoch nie je možné ovplyvniť,
je možné sa úspešne vyhnúť celému radu rizikových faktorov alebo aspoň do
istej miery eliminovať ich vplyv na zdravie nášho tela.

Prvé príznaky
Čím skôr sa určí správna diagnóza, tým
lepšie (šetrnejšie a účinnejšie) možno
ochorenie liečiť. Preto by sme nemali
počiatočné príznaky rozhodne brať na
ľahkú váhu a hneď pri prvom podozrení
čo najrýchlejšie vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Preto treba v prevencii popri pravidelných gynekologických prehliadkach taktiež klásť dôraz na samovyšetrenie ohmatávaním a pohľadom (najlepšie pred zrkadlom) – na patologický
proces nás veľmi často môže upozorniť
zmenený tvar bradavky (zvlášť jej vtiahnutie), zmena tvaru prsníka, napätie či
tlak a pod.

Liečba
Liečba karcinómu prsníka spadá určite
do rúk lekára, ktorý sa podľa pokročilosti ochorenia rozhoduje o najvhodnejšom spôsobe liečby (operácia, rádioterapia, farmakoterapia). Liečbu je možné
prípadne doplniť i niektorými špeciálnymi doplnkami stravy s obsahom látok
(niektoré sú spomínané i v preventívnom podávaní), ktoré majú za úlohu
povzbudiť prirodzenú obranyschopnosť
organizmu (Biobran a i.), alebo ovplyvniť proces prenosu vnútrobunkových
signálov a obmedziť bunkové delenie
(InoCell, Indonal a i.).
MUDr. Jiří Slíva,
Farmakologický ústav 2.LF UK, Praha
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X- erpastick
•Tyčinka roll-on
•Upokojuje miesta podráždené
v dôsledku výskytu oparov
•Obsahuje rastlinné výťažky z medovky lekárskej
(upokojujúci účinok), nechtíka lekárskeho (hojivý
účinok), zimostrázu vždyzeleného (antivírusový
účinok) a papriky kríčkovej (protibolestivý účinok)

Dovozca:
inPHARM s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
tel/fax: 02 50221606, e-mail: inpharm@inpharm.sk

Výrobca:
Arkopharma,
Carros Ceres, Francie
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Zdravé nohy
Zimné mesiace sú spojené nielen s kratšou dobou denného svetla, ale tiež s výrazne nižšími vonkajšími teplotami.
To je dôvod, prečo sa teplejšie obliekame a obúvame sa
do teplých zimných topánok. V ideálnom prípade sme
potom pekne v suchu a v teple, avšak nevhodne zvolená
obuv môže byť pomerne dôležitým faktorom, ktorý
spôsobuje celý rad kožných problémov.
K tomu určite nemalou mierou prispieva častá zmena teplôt
– ak stojíme na autobusovej zastávke, naša noha je chránená
pred mrazom, ale ak vojdeme do reštaurácie, noha sa začína
prirodzene potiť. Zvyšuje sa vlhkosť a v prípade, že nami zvolená obuv nie je dostatočne priedušná, môže dôjsť k macerácii
pokožky (ľudovo hovoríme o zaparení). Zmenená mikroklíma
potom môže viesť k rozvoju celého radu kožných ochorení.

Čo na nás číha?
Vlhké prostredie je iste veľmi priaznivé pre rast rôznych druhov plesní, najmä v priestoroch medzi prstami, nemenej často,
hlavne u starších jedincov sa môže objaviť aj plesňové ochorenie nechtov. Obyčajne však nie je dôvod na hanbu, pretože
toto ochorenie môže postihnúť každého z nás a navyše súčasná
medicína si s týmito problémami našťastie už vie dať rady.
Antimykotiká (liečivé látky proti plesniam) je možné najčastejšie aplikovať vo forme mastí (terbinafin aj.), s výhodou sa dá
využiť aj kúpeľ v hypermangáne (manganistan draselný) či
v repíku a pod. Plesňové ochorenia nechtov (onychomykóza),
rovnako, ako rozsiahlejšie mykózy by sme však nemali nechávať
len na domácu liečbu a mali by sme navštíviť svojho dermatológa, ktorý odporučí najvhodnejší liečebný postup.
Na nohách nás však nemusia trápiť len mykózy, ale tiež
zhrubnutá koža, tzv. hyperkeratóza. Najčastejšie v takýchto prípadoch postačí kúpeľ nôh v teplej vode, keď sa zrohovatené
bunky buď samé odlúpia, alebo sa vrchná epidermis (pokožka)
aspoň výrazne zmäkčí. Potom je možné odstrániť ju pemzou.
Lokálne vystupňovanú hyperkeratózu, známu tiež ako kurie
oko, je možné si nechať odstrániť na pedikúre; pre domácu starostlivosť je možné odporučiť celý rad prípravkov, ktoré veľmi
často obsahujú kyselinu salicylovú, či kyselinu mliečnu, teda
látky, ktoré zmäkčujú tieto ložiská až do ich úplného zahojenia.

...nielen topánky môžu
byť nepriateľom
V prípade, že navštevujeme spoločné sociálne zariadenia
(sprchy, kúpeľne), mali by sme, pokiaľ sa dá, mať obuté kúpacie topánky, pretože len tak môžeme zabrániť nielen prenosu
zárodkov plesní na naše nohy, ale tiež napr. vírusov, ktoré vyvolávajú rast tzv. plantárnych bradavíc. Aj v tomto prípade ide
o konzervatívnou cestou obyčajne liečiteľnú situáciu, avšak tu
potrebujeme nemalú trpezlivosť. Starajme sa teda o svoje nohy,
nech nás zdravo nosia, čo možno najdlhšie...

Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm
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Jarná únava
Blíži sa koniec zimy, doba denného svetla sa pomaly predlžuje a slniečko nás pomaly začína lákať na prechádzky do prírody.
To sú nepochybne prejavy blížiacej sa jari. I napriek všetkým krásam tohto obdobia pred rozpukom môže byť naše telo vystavené nemalej záťaži, čo je dané predovšetkým dlhou zimou charakterizovanou nižšími vonkajšími teplotami a kratšou dĺžkou
denného svitu.

Príčiny únavy
V skorších dobách bolo toto obdobie
navyše sprevádzané aj nedostatkom
vitamínov v strave (predovšetkým vitamínu C), ktorý je pre telo dôležitý ako
účinný antioxidant, tzn., že ničí
škodlivé kyslíkové radikály. Dnešná
doba síce umožňuje obstarať si po celý
rok prakticky akýkoľvek druh ovocia či
zeleniny, ktoré sú cenným zdrojom
nielen vitamínu C, ale i ďalších, pre
naše telo veľmi užitočných látok, avšak
človek 21. storočia je navyše vystavený
i pôsobeniu radu škodlivín prítomných
predovšetkým v ovzduší (snáď každý
z nás si vybaví inverziu v zimnom
období v podmienkach väčších miest).
Všetky vyššie zmienené faktory, vrátane
napr. pracovného stresu, prepracovanosti, nadmernej fyzickej záťaži či
nevyváženej stravy, podmieňujú celkový
stav nášho organizmu a do istej miery
predurčujú jeho schopnosť vyrovnať sa,
viac či menej účinne, s náhle vzniknutou záťažou. Práve jar potom môže byť
tým obdobím, kedy sa oslabenie organizmu môže prejaviť najviac, a najčastejšie sa prejaví ako únava, či pocit
nedostatku energie.
inzercia
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Únava, ako prejav
závažného ochorenia
Prirodzene, únava môže mať aj organickú príčinu, ktorú je potrebné, pokiaľ je
to možné, vylúčiť – snáď najčastejšie sa
v tomto ohľade hovorí o zníženej
funkcii štítnej žľazy, ale môže ísť
napríklad o špecifickú poruchu obranyschopnosti. Pocit únavy, zníženej
výkonnosti či straty elánu však môžu
byť prejavmi i pomerne častých psychiatrických ochorení, najčastejšie potom bipolárnej depresívnej poruchy.

Boj proti únave
Krátkodobo je možné únavu odstrániť
konzumáciou stravy či nápojov s obsahom kofeínu, ktorý povzbudzuje aktivitu centrálnej nervovej sústavy, mierne
rozpína priedušky a zvyšuje aktivitu
srdca. Dobre známy je nám zaiste aj
jeho močopudný účinok, ktorý zvyčajne pocítime po požití väčšej šálky kávy
či kvalitného čaju. Známe sú iste aj tzv.
energetické nápoje, ich účinok je daný
zvyčajne obsahom kofeínu, teobromínu, teofilínu (účinné látky z guarany),

kyseliny hydroxycitrónovej (obsiahnutá
v rastline Garcinia cambogia), ale i celého radu ďalších substancií.
Z hľadiska dlhodobej ochrany pred
únavou možno nepochybne odporučiť
telesnú aktivitu, výhodné je tiež napr.
saunovanie. Novinkou z oblasti potravinových doplnkov je napr. prípravok GS
Leuterin®, ktorý je bohatý na koenzým
Q10, ktorý je potrebný pre optimálne
fungovanie energetického metabolizmu;
súčasne pôsobí aj ako silný antioxidant.
Podstatná je i prítomnosť výťažku z koreňa eleuterokoku ostnatého, rastliny
príbuznej asi známejšiemu ženšenu.
Extraktu bohatému predovšetkým na
eleutherosidy sa pripisujú pozitívne
účinky na imunitný systém. Ide tak
o kombináciu akútneho i dlhodobého
účinku, ktorý sa dá využiť, či odporučiť
fyzicky či duševne pracujúcim, športovcom, študentom aj seniorom.
Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm
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Čo by sme mali
vedieť o menopauze
Ukončenie pravidelne sa opakujúcich menštruačných cyklov okolo 50. roku života
je prirodzený fyziologický dej, ktorý sa objaví u každej ženy. Zvyčajne sa označuje
ako menopauza, klimaktérium či, ako laicky pravdepodobne najznámejší výraz,
prechod. Zmeny a prejavy, ktoré prebiehajú v tomto období v organizme ženy, sú
charakterizované ako pozvoľný proces znižujúcej sa činnosti vaječníkov, ktoré
v stále menšom množstve vytvárajú ženské pohlavné hormóny – estrogény.

Príznaky
Nedostatok estrogénov je spojený s výskytom subjektívnych ťažkostí, medzi
ktoré patria predovšetkým návaly tepla
(hot flushes), poruchy nálad (depresia,
citová labilita), či poruchy spánku.
Rovnako sa môžu objaviť problémy s pokožkou, ktoré sú spôsobené zníženou
schopnosťou udržať si optimálnu hydratáciu, suchosť slizníc (hlavne vaginálnej
sliznice) a nadmerné vypadávanie vlasov. Pomaly začína ubúdať kostná hmota
a začína sa významne zvyšovať riziko
osteoporózy. V dôsledku chýbajúceho
protektívneho účinku estrogénov na
metabolizmus lipidov sa môže zvyšovať
koncentrácia LDL- cholesterolu a triglyceridov v krvi, zvyšuje sa riziko
kôrnatenia ciev a vysokého krvného
tlaku, ischemickej choroby srdca,
cievnej mozgovej príhody a ischemickej
choroby dolných končatín.

Ako bezpečne prejsť
cez prechod?
Ak sa u ženy v období po menopauze
nezistia žiadne kontraindikácie hormonálnej substitučnej liečby (HRT), záleží
len na gynekológovi a na intenzite klimakterických ťažkostí, či zvolí túto liečbu, alebo odporučí svojej pacientke prípravky s obsahom tzv. fytoestrogénov.
Skutočnosťou je, že s užívaním HRT by
sa nemalo začať neskôr, ako s odstupom
5 rokov od posledného menzesu, pretože v takom prípade by bola žena vystavená významne vyššiemu riziku onkologických ochorení (predovšetkým rakovina
mliečnej žľazy). Takisto HRT nie je
vhodná napr. pre ženy so sklonom k
trombóze, či pre ženy s ťažkým poškodením pečene.
Fytoestrogény sú rastlinné hormóny,

ktoré majú účinky podobné ako prirodzené estrogény. Užívanie prípravkov
s obsahom fytoestrogénov nie je vo väčšej miere spojené s rizikami typickými
pre HRT a predstavujú tak zaujímavú
alternatívu pre ženy s menopauzálnymi
ťažkosťami, hlavne ľahšieho charakteru.
Osvedčeným zdrojom fytoestrogénov
s významnou estrogénnou aktivitou je
ľan siaty a ďatelina lúčna. Extrakt z týchto rastlín je súčasťou napr. prípravku
Mabelle (Walmark).

Klinické skúsenosti
Rad štúdií preukázal, že fytoestrogény,
ktoré sú v červenej ďateline, výraznou
mierou znižujú výskyt návalov tepla
(napr. zníženie výskytu návalov o 44 %
vplyvom izoflavónov z ďateliny), zatiaľ
čo u žien užívajúcich neaktívnu látku
(placebo) bol ústup len o 16 %. V niekoľkých klinických štúdiách bolo poukázané na užitočný vplyv výťažku z ďateliny
lúčnej na kostnú denzitu, ktorá inak
začína pozvoľne klesať. Pokiaľ ide
o ochranné pôsobenie fytoestrogénov
na kardiovaskulárny systém, extrakt
z ďateliny lúčnej má okrem prospešného
pôsobenia na lipidové spektrum tiež
vplyv na znižovanie krvného tlaku.
V jednej zo štúdií poklesol pôsobením
výťažku z červenej ďateliny systolický
tlak o 26 % a diastolický o 23 %, čo je
účinok porovnateľný so znížením tlaku
pri klasickej HRT. Lignany obsiahnuté
v semenách ľanu prispievajú k vyššej
ochrane organizmu ženy pred vznikom
nádorových ochorení.

profil výživového doplnku

MABELLE®
Charakteristika: Prípravok obsahuje výťažok
zo semien ľanu siateho (Linum usitatissimum)
a z ďateliny lúčnej (Trifolium pratense), ktoré sú
bohaté na prítomnosť fytoestrogénov, látok,
ktoré sú funkčne podobné ženským pohlavným hormónom, estrogénom. Kým semená
ľanu obsahujú tzv. lignany, v prípade ďateliny
sa hovorí o tzv. izoflavónoch (obidve skupiny
látok patria medzi fytoestrogény). Z lignanov
vznikajú v tele aktívne látky, z ktorých najdôležitejšie sú enterolaktóny, ktoré pomáhajú
významným spôsobom zmierňovať typické
prejavy menopauzy (napr. návaly), a navyše
majú význam pre niektoré onkologické ochorenia. Fytoestrogény, ktoré obsahuje ďatelina,
priaznivo ovplyvňujú vazomotorické príznaky
menopauzy, zlepšujú hodnoty tukov v krvi či
niektoré psychické funkcie (napr. pamäť).
Ďalej znižujú proces odbúravania kosti, majú
antioxidačný a ďalšie užitočné účinky.
Súhrnne sa dá povedať, že prípravok Mabelle
prináša úľavu pri klimakterických ťažkostiach.
Vďaka obsahu aktívnych látok pomáha udržovať hormonálnu rovnováhu v tele ženy, a prispieva tak k celkovému zdraviu a spokojnosti
ženy v období klimaktéria. Navyše, kombinácia lignanov a izoflavónov pomáha priaznivo
ovplyvňovať zdravie prsného tkaniva, prospešne pôsobí na kardiovaskulárny systém a prispieva k zníženiu rizika rozvoje aterosklerózy.
Prípravok je určený ženám v období menopauzy a premenopauzy, ktoré už pocítili prvé
charakteristické príznaky klimakterického
syndrómu a nemôžu či nechcú užívať hormonálnu substitučnú liečbu. Nežiaduce účinky
nie sú známe. Podávanie prípravku je kontraindikované pri precitlivenosti na niektorú
z jeho zložiek.
Zloženie: 1 tabletka prípravku obsahuje 62,5
mg výťažku z ľanu siateho a 500,0 mg z ďateliny lúčnej.
Dávkovanie a spôsob užívania: 1–2 tablety
denne, zapiť tekutinou. Odporúča sa užívať
prípravok dlhodobo, s pravidelnými kontrolami u gynekológa každých 6 mesiacov.
Výrobca: Walmark

MUDr. Jiří Slíva,
Farmakologický ústav 2.LF UK, Praha
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Zdravé vlasy
Na prvý pohľad skôr ženská problematika, ale skutočnosť môže byť celkom iná.
Prakticky denne vo svojom okolí počúvame sťažnosti na lámajúce sa, či málo
odolné vlasy, alebo na ich nadmerné vypadávanie.

Kde hľadať príčinu?

Vlasy a naša strava

Príčinu takéhoto stavu môžeme
spoločne hľadať napríklad v dedičnosti
(ak má niektorý z našich predkov napr.
sklon k plešatosti, veľmi pravdepodobne
sa táto skutočnosť bude týkať aj nás).
Veľmi významným faktorom je celkom
určite pohlavie (u mužov sa objavujú
typické „kúty“ so súčasným rednutím
vlasov na temene hlavy, čo je dané
vyššou citlivosťou vlasových vačkov na
mužský pohlavný hormón, testosterón).
Zmeny kvality vlasov môžu byť ďalej
vyvolané aj hormonálnymi zmenami
(tehotenstvo, klimaktérium, ochorenie
štítnej žľazy), väčšou psychickou záťažou,
nevhodne zvolenou vlasovou kozmetikou a nakoniec aj konzumáciou zle
vyváženej stravy.

Prirodzenou zložkou vlasov aj nechtov je
bielkovina keratín (z gréčtiny „keras“
= roh), ktorého neoddeliteľnou súčasťou (ako napokon všetkých bielkovín) sú
aminokyseliny, a to predovšetkým
aminokyseliny bohaté na síru (cysteín
a methionín). Je vytváraný kožnými
bunkami (keratinocyty), pre optimálnu
funkciu ktorých je potrebná dodávka
vitamínov aj minerálov. Ich nedostatok
tak môže prirodzene vyústiť do zhoršenej kvality vlasov, nechtov a samotnej
pokožky.

inzercia

Pomoc v lekárni
V prvom rade treba povedať, že náhle
vzniknuté obyčajne ohraničené mapy
vypadaných vlasov by mali pacienta

priviesť do ordinácie kožného lekára –
treba vylúčiť závažnejšie ochorenie –
rôzne mykózy (plesňové ochorenia)
alebo napr. aj ochorenie rakovinového
charakteru, tzv. mycosis fungoides apod.
Prípravky voľne dostupné v lekárni môžeme rozdeliť do skupiny lokálne aplikovaných prípravkov (roztoky určené na
aplikáciu na vlasy nad čelom) a do skupiny potravinových doplnkov. Z pr vej
skupiny pripomeňme aspoň látku
minoxidil, ktorá zlepšuje prekrvenie
a uľahčuje tak zásobenie vlasových vačkov živinami alebo finasterid, ktorý
zabraňuje premene mužského pohlavného hormónu testosterónu na dihydrotestosterón. Použitie prípravkov s obsahom finasteridu je však už viazané na
lekársky predpis.
Voľne predajný je však rad výživových
doplnkov, ktorých mechanizmus účinku je obvykle založený na dodávke živín
potrebných pre zdravý rast vlasu.
Jedným z takých prípravkov je napr.
REVALID, ktorý obsahuje komplex
esenciálnych látok pre rast kožných
adnex (vlasy, chlpy, nechty). Popri aminokyselinách cysteínu a methionínu

čo kúpite v lekárni
s obsahom síry, obsahuje vitamíny skupiny B a rad minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré posilňujú vlasy a zvyšujú tvrdosť a odolnosť nechtov. Vitamíny skupiny B sú dôležité predovšetkým pre správnu obnovu buniek v tkanivách s rýchlym rastom. Zabraňujú nadmernému masteniu vlasov (seborrhoea)

a napomáhajú odstraňovaniu lupín. V
prípravku obsiahnuté výťažky z prosa,
pšeničných klíčkov a liečivých kvasníc
predstavujú prírodný zdroj ďalších
významných aminokyselím, vitamínov a
stopových prvkov, ktoré sa rovnako
podieľajú na priaznivom vplyve na štruktúru vlasu, ale tiež aj nechtov.

Nech už zvolíme akýkoľvek prostriedok,
treba mať na pamäti, že očakávané zlepšenie sa určite nedostaví okamžite na
druhý deň, ale skôr s odstupom niekoľkých týždňov…
MUDr. Jiří Slíva,
Farmakologický ústav 2.LF UK, Praha

V tejto pravidelnej rubrike vás budeme zoznamovať so sortimentom, ktorý môžete v lekárni
kúpiť bez lekárskeho predpisu. Cieľom tejto rubriky je informovať, nejde teda o inzerciu.

GS Brusnice FORTE

4.3.2.1. Shape up evolution

so žihľavou

Pri diéte, keď je znížený Váš denný príjem kalórií, sa často stáva, že telo na túto zmenu rytmu
nie je pripravené. Cítite sa unavení, podráždení,
chýba Vám energia. Kombinácia 10 rastlinných
extraktov, ktorá napomáha spalovať tuky, odvodňovať, prečisťovať a posilňovať, Vám zvyšuje
Vašu energiu až o 40%. S vynikajúcou príchuťou
lesného ovocia. Klinicky testované.

GS Brusnice FORTE so žihľavou ponúkajú silnú a veľmi účinnú starostlivosť o močové cesty. Obsahujú extrakt z brusníc, ktoré bránia premnoženiu baktérií v močových cestách a navyše žihľavu pre ešte silnejší účinok a rýchlejšie odplavenie baktérií. Prípravok tak pomáha
pri infekciách a zápaloch močových ciest.
GS Brusnice FORTE so žihľavou
30 cps. za cenu 209,- Sk
90 cps. za cenu 399,- Sk
GS Brusnice MEGAFORTE so žihľavou 50 cps. za cenu 419,- Sk

GS Lipicor 450
pri zvýšenej hladine cholesterolu
Prípravok GS Lipicor je účinné riešenie cholesterolu bez lekárskeho predpisu a nežiaducich účinkov. Obsahuje
špeciálnu látku Sitopur® - kombináciu
tzv. esterov rastlinných sterolov, ktoré
bránia vstrebávaniu cholesterolu z potravy a tak znižuje hladinu
cholesterolu v krvi. Tým zároveň významne prispieva k znižovaniu vzniku srdcovo – cievnych ochorení. Odporúčané dávkovanie je 1 až 3 kapsuly denne.
Balenie: 30 kapsúl
60 kapsúl

Orientačná cena v lekárni: 289,- Sk
Orientačná cena v lekárni: 489,- Sk

4.3.2.1. Start and Go!
k naštartovaniu chudnutia
Praktické jednodávkové ampulky
môžete mať stále pri sebe. Stačí denne
vypiť obsah jednej ampulky rozriedený
v pohári vody a Váš organizmus bude
detoxikovaný a pripravený na redukčný program. S lahodnou príchuťou citrónového čaju. Klinicky
testované.

Odporúčaná cena v lekárni 433,-Sk

Hirudoid® Forte

gél a masť

Rieši za Vás:
pocit ťažkých nôh, problémy s kŕčovými žilami, liečbu opuchov a zápalov, vstrebávanie a zmäkčovanie
jaziev, liečbu keloidných jaziev, vstrebávanie hematómov.
Príjemná aplikácia gélu a masti s jemnou parfumáciou, nezanecháva nepríjemné stopy na pokožke. Bezpečný prípravok - odporúčaný aj deťom, tehotným a dojčiacim ženám.
Balenie: 40g dermálneho gélu alebo masti.
Odporúčaná cena pre pacienta 144,50,-Sk
Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím sa poraďte
u svojho lekára alebo lekárnika. Prečítajte si príbalový leták.

Elmetacin®

Rýchla úľava od bolesti

Liečba športových poranení (vyvrtnutia, pomliaždenia, opuchy), natiahnutí svalov alebo šliach,
bolesti chrbtice, bolesti a zápalov kĺbov, šliach
a väzov, bolestivého stuhnutia ramena, degeneratívneho a reumatického ochorenia.
Roztoková aerodisperzia na kožu obsahuje antireumatikum indometacín. Sprej funguje na čisto
mechanickom podklade (neznečisťuje životné
prostredie).
Balenie: 100 ml roztok.
Odporúčaná cena pre pacienta 171,- Sk

Oporúčaná cena v lekárni 459,-Sk

Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím sa poraďte u svojho lekára
alebo lekárnika. Prečítajte si príbalový leták.
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Inkontinencia – problém
nielen starých ľudí
Samovoľný únik moču môže postihovať ako deti, tak aj dospelých, mužov aj ženy, a to
v ktoromkoľvek veku. Aj keď by sa zdalo, že táto porucha sťažuje život zväčša ľuďom
starším, opak je pravdou. Inkontinencia moču postihuje značný počet žien,
predovšetkým v postmenopauzálnom období.

Zmienky o inkontinencii moču môžeme nájsť už v dielach antických lekárov,
zvyčajne v súvislosti so znížením polohy
panvových orgánov. Prvý popis stresovej
inkontinencie moču pochádza zo začiatku 19. storočia. Inkontinencia moču u žien nie je chorobou vo vlastnom
slova zmysle, ale príznakom, ktorý má
rôzne príčiny. Symptóm inkontinencie
je definovaný ako stav, pri ktorom
človek nie je schopný sám vedome
regulovať odchod moču alebo stolice
z tela.
inzercia

Vyprázdňovanie močového mechúra je
pomerne zložitý dej, na ktorom sa
zúčastňuje svalovina. Proces je riadený
činnosťou autonómnych nervov a dolného úseku bedrovej miechy. Začiatok
vyprázdňovania je vyvolaný podráždením steny mechúra, ktorá sa rozťahuje a
dráždi nervové zakončenia v stene. Pre
vyprázdnenie je rozhodujúci sťah steny
mechúra a uvoľnenie vonkajšieho
zvierača – kruhového svalu, ktorý je
umiestnený pod mechúrom. Ovládať
činnosť zvierača sa človek naučí už

v detstve a vyprázdňovanie močového
mechúra má tak pod kontrolou.
Môžu však nastať situácie, keď sa tento
proces naruší. Vo väčšine prípadov je
príčinou nekontrolovaného úniku
moču z mechúra porucha uzáverového
aparátu močového mechúra – vonkajšieho zvierača. Podieľa sa na ňom tiež
ochabnutie svalov panvového dna a
močovej rúry. U žien spravidla k tomu
dochádza v dôsledku ťažkých a opakujúcich sa pôrodov. Často je na vine napríklad aj ťažká fyzická námaha. Príči-

inzercia

nou vzniku inkontinencie môže byť aj astma alebo
chronická zápcha, vysunutie medzistavcovej platničky,
ochorenie či úrazy mozgu alebo miechy.
Najčastejšie chyby, ktorých sa ženy dopúšťajú:
• Prežívajú pri nekontrolovanom úniku moču taký silný
pocit hanby, že nie sú schopné hovoriť o tom otvorene
s lekárom. Domnievajú sa, že inkontinencia „patrí
k veku“, že aj tak sa s tým nedá nič robiť.
• Obmedzujú pitie tekutín, aby znížili potrebu návštevy
toalety na minimum.
• Používajú menštruačné vložky v domnienke, že im
pomôžu zvládnuť „kritickú situáciu“. Pocit určitého bezpečia pomôžu zaistiť vložky určené na zachytenie moču,
ktoré majú na tento účel prispôsobené absorpčné jadro
a obsahujú látky, ktoré aspoň do určitej miery odstránia
charakteristický zápach moču.
• Vyhýbajú sa spoločnosti, návštev divadiel či kín a uzatvárajú sa doma, kde im nehrozí, že by nestihli
„dobehnúť“ na toaletu.
Počas celého roka budeme uverejňovať vhodné cviky na
spevnenie panvového dna. Dnes prikladáme prvé dva cviky.

1. cvik
Ľah na chrbte, pokrčené dolné končatiny
S nádychom stiahneme zvierač močovej trubice, potom
vtiahneme pošvu, odporúčame zadržanie dychu 3,5 až 7
sekúnd, s výdychom v opačnom poradí, ako sme zaťahovali, postupne uvoľňujeme.

2. cvik
Ľah na chrbte, pokrčené dolné končatiny
V nádychu stiahneme zvierač močovej trubice, vtiahneme
pošvu, podsadíme panvu – bez stiahnutia sedacích svalov.
Odporúčame zadržanie dychu 3,5 až 7 sekúnd, potom s
výdychom v opačnom poradí ako sme zaťahovali, postupne uvoľnujeme.

Článok bol spracovaný
odbornou redakciou Edukafarm

súťaž

Kúpele pre celú rodinu – kúpele Lúčky
Kúpele Lúčky ležia v horskej, na juh
otvorenej doline pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške
621 metrov. Nachádzajú sa vo vzdialenosti
14 km na severovýchod od Ružomberka,
smerom na Liptovský Mikuláš. Lúčky majú
dlhoročnú tradíciu v liečbe gynekologických ochorení.
Od roku 2005 je však kúpeľná liečba rozšírená o liečbu ochorení pohybového ústrojenstva. V súčasnej dobe liečime nasledovné
indikácie chorôb pohybového ústrojenstva:
• koxartróza od 2. štádia s funkčným postihnutím,
• artrózy sprevádzané funkčnou poruchou,
• artropatie pri metabolických poruchách,
• vertebrogénny syndróm s prechodnými

bolestivými poruchami chrbtice,
• stavy po úrazoch alebo po operáciách pohybového ústrojenstva, vrátane operácie
medzistavcových platničiek a operácií s
použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo s
obmedzením pohyblivosti kĺbov, príp. obrnami,
• skoliózy a artritídy s funkčným postihnutím.
Okrem pobytov pre pacientov prostredníctvom zdravotných poisťovní ponúkajú kúpele aj pobyty pre samoplatcov.
Špecifický je pobyt, ktorý je zameraný na
liečbu osteoporózy a má tomu prispôsobený
aj program. Osteoporóza býva označovaná
ako tichý zlodej kostí a jej hlavnou príčinou
vzniku je nedostatočný príjem vápnika.

Minerálna voda prameňa VALENTÍNA Liptovských liečebných kúpeľov, a.s. Lúčky svojím zložením môže byť indikovaná ako súčasť
prevencie a liečby osteoporózy (hlavne spolu
s vitamínom D a primeranou pohybovou
aktivitou.) Prameň má obsah vápnika 606
mg/l (odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800-1200 mg ) so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami. V súčasnosti kúpele disponujú vnútorným bazénom
s termálnou minerálnou vodou, 30.6.2008
je plánované otvorenie vonkajšieho bazéna,
kde by sa teplota vody mala pohybovať od
28 °C do 38 °C.
Aktuálny prehľad o pobytoch, cenách a akciách nájdete na stránke: www.kupelelucky.sk
alebo na telefónnom čísle 044/4392828.

1. cena
Víkendový pobyt Diamant
pre 2 osoby
(štvrtok – nedeľa)
– cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, procedúry.

2. cena
Víkendový pobyt Perla pre
2 osoby (piatok – nedeľa)
- cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, procedúry.

3. cena
Víkendový pobyt Kryštál pre
2 osoby (piatok – nedeľa)
- cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, procedúry.

4. cena
Darčekové predmety.
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Správnu odpoveď tajničky spolu s vystrihnutým kupónom posielajte na adresu:
Edukafarm, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, najneskôr do 15.04. 2008.
Zoznam výhercov z minulého čísla: František Urban –Dolné Kočkovce,
Marián Turiak – Staškov, Katarína Dugová – Myjava, Ladislav Slabej – Košice

