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Zdieľať     

Nosová dutina a prínosové dutiny morfologicky a funkčne úzko vzájomne súvisia. Zápal sliznice

nosovej dutiny (rinitída) a  prínosových dutín (sínusitída) prebieha v celom sinonazálnom

systéme simultánne, preto sa v súčasnosti zvykne používať označenie rinosínusitída.

Tento zápal je charakterizovaný dvomi a viacerými z nasledovných príznakov:

sekrécia (rinorea) z nosa a zatekanie hlienov do hltana,

upchávanie (kongescia) nosových priechodov spôsobená opu chom sliznice,

bolesť tváre a pocit tlaku v tvárovej oblasti,

zhoršenie čuchu (hyposmia) až strata čuchu (anosmia).

Často sa pridružujú aj ďalšie prejavy ako je svrbenie (alebo iný dráždivý pocit v nose), kýchanie,

očné (prevažne spojivkové) a ušné (zaliehanie v ušiach až porucha sluchu) príznaky.

V etiopatogenéze akútnej rinitídy a  sínusitídy ide o infekciu najmä rinovírusmi
(inkubačná doba je 1-3 dni), ale aj inými typmi vírusov. Nákaza sa prenáša najčastejšie

kvapôčko vou infekciou, zriedkavejšie priamym kontaktom. Symptomatická akútna
rinosínusitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna,
infekčná mononukleóza a iné). V prípade, že medzi symptómami dominuje vodnatá sekrécia

a upchávanie, hovoríme o vazomotorickej rinitíde a sínusitíde.

Osobitnou formou je tehotenská vazomotorická rinosínusitída, ktorá sa objavuje v
druhom alebo treťom trimestri a zvyk ne ustúpiť do týždňa po pôrode. Ako príčina sa

predpokladá progesterónom indukovaná relaxácia cievnej hladkej svaloviny. V tehotenstve sa

preto zvykne zhoršiť priebeh aj inej formy rinitídy (vrátane alergickej).

Včasná a adekvátna liečba akútnej rinitídy a sínusitídy je prevenciou komplikácií (akútny
zápal stredného ucha, akútny zápal dolných dýchacích ciest a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

2. Hypertonické dekongestíva (lokálne)

3. Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami (systémovo)

4. Extrakt červených morských rias (lokálne)

5. Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)

6. Zinok (substitúcia)

7. Pomôcky na nosovú hygienu

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov
akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a
iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým
dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

U  niektorých liečiv zo skupiny lokálnych dekongestív bol preukázaný aj kauzálny protivírusový účinok.

Napriek tomu je ich výhradnou indikáciou symptomatická úľava pri nosovej kongescii a výtoku z nosa.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú aj pri liečbe zápalu stredného ucha.  Sú určené iba na

krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Hypertonické dekongestíva (lokálne)
Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,
vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných
opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú

určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej
viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová zložka

sekrétu opúšťa dutiny smerom k  miestu s  vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc (v tomto

prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu týchto

liekov.

Zdroj: en.wikipedia.org

Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami
(systémovo)
V prípade kombinácie viacerých príznakov akútnej rinitídy a sínusitídy, medzi ktorými figuruje aj
bolesť tváre, prípadne bolesti hlavy, ktoré sa často objavujú súbežne, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý účinok na

žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru (liečbu potením), ktorá

je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu

sa zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg. Fenylefrín vyvoláva dekongesciu

už pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup

účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu
stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandar dizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sioides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sioides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky).

Po odznení príznakov akútnej respiračnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sioides
pokračovať ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3

týždne.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho mierny deficit

môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného zvýšenou

vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok je terapeuticky použiteľný pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest, predovšetkým pri
liečbe sezónnej nádchy (nachladnutí) a rinosínusitíde.

Pri nachladnutí pôsobí zinok kompetitívne inhibujúco na adhezívne molekuly ICAM-1 na rinovírusoch, čím

sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu a bráni jej poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Zinok tiež znižuje oxidačný stres pri vírusovej infekcii, vedie k výraznému zníženiu aktivácie monocytov a

makrofágov, znižuje produkciu zápalových cytokínov, solubilného IL-1ra a zmierňuje zápalovú reakciu.

Predpokladá sa aj jeho antivírusové a adstringentné pôsobenie.

Zinok pri jeho indikovaní do 24 hodín od manifestácie prvých príznakov nachladnutia v dávke 75 mg denne

po dobu 5 dní signifikantne skracuje dobu liečby a  rekonvalescencie a  preukázateľne znižuje

pravdepodobnosť indikovania antibiotík u týchto pacientov.

Pomôcky na nosovú hygienu
Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice. Samotné ochorenie, ako aj

používanie lokálnych liekov môže viesť ku zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice.

Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú hygienu významne zmierňuje vysušovanie

nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu

s prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z aloe vera).

Aplikácia roztoku na bežnú nosovú hygienu by mala predchádzať každej nosovej aplikácii liekov používaných

pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.
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Správna dispenzácia: Akútna
rinitída a sínusitída
Zverejnené: 23. 09. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Nosová dutina a prínosové dutiny morfologicky a funkčne úzko vzájomne súvisia. Zápal sliznice

nosovej dutiny (rinitída) a  prínosových dutín (sínusitída) prebieha v celom sinonazálnom

systéme simultánne, preto sa v súčasnosti zvykne používať označenie rinosínusitída.

Tento zápal je charakterizovaný dvomi a viacerými z nasledovných príznakov:

sekrécia (rinorea) z nosa a zatekanie hlienov do hltana,

upchávanie (kongescia) nosových priechodov spôsobená opu chom sliznice,

bolesť tváre a pocit tlaku v tvárovej oblasti,

zhoršenie čuchu (hyposmia) až strata čuchu (anosmia).

Často sa pridružujú aj ďalšie prejavy ako je svrbenie (alebo iný dráždivý pocit v nose), kýchanie,

očné (prevažne spojivkové) a ušné (zaliehanie v ušiach až porucha sluchu) príznaky.

V etiopatogenéze akútnej rinitídy a  sínusitídy ide o infekciu najmä rinovírusmi
(inkubačná doba je 1-3 dni), ale aj inými typmi vírusov. Nákaza sa prenáša najčastejšie

kvapôčko vou infekciou, zriedkavejšie priamym kontaktom. Symptomatická akútna
rinosínusitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna,
infekčná mononukleóza a iné). V prípade, že medzi symptómami dominuje vodnatá sekrécia

a upchávanie, hovoríme o vazomotorickej rinitíde a sínusitíde.

Osobitnou formou je tehotenská vazomotorická rinosínusitída, ktorá sa objavuje v
druhom alebo treťom trimestri a zvyk ne ustúpiť do týždňa po pôrode. Ako príčina sa

predpokladá progesterónom indukovaná relaxácia cievnej hladkej svaloviny. V tehotenstve sa

preto zvykne zhoršiť priebeh aj inej formy rinitídy (vrátane alergickej).

Včasná a adekvátna liečba akútnej rinitídy a sínusitídy je prevenciou komplikácií (akútny
zápal stredného ucha, akútny zápal dolných dýchacích ciest a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

2. Hypertonické dekongestíva (lokálne)

3. Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami (systémovo)

4. Extrakt červených morských rias (lokálne)

5. Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)

6. Zinok (substitúcia)

7. Pomôcky na nosovú hygienu

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov
akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a
iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým
dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

U  niektorých liečiv zo skupiny lokálnych dekongestív bol preukázaný aj kauzálny protivírusový účinok.

Napriek tomu je ich výhradnou indikáciou symptomatická úľava pri nosovej kongescii a výtoku z nosa.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú aj pri liečbe zápalu stredného ucha.  Sú určené iba na

krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Hypertonické dekongestíva (lokálne)
Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,
vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných
opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú

určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej
viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová zložka

sekrétu opúšťa dutiny smerom k  miestu s  vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc (v tomto

prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu týchto

liekov.

Zdroj: en.wikipedia.org

Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami
(systémovo)
V prípade kombinácie viacerých príznakov akútnej rinitídy a sínusitídy, medzi ktorými figuruje aj
bolesť tváre, prípadne bolesti hlavy, ktoré sa často objavujú súbežne, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý účinok na

žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru (liečbu potením), ktorá

je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu

sa zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg. Fenylefrín vyvoláva dekongesciu

už pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup

účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu
stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sioides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sioides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky).

Po odznení príznakov akútnej respiračnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sioides
pokračovať ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3

týždne.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho mierny deficit

môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného zvýšenou

vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok je terapeuticky použiteľný pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest, predovšetkým pri
liečbe sezónnej nádchy (nachladnutí) a rinosínusitíde.

Pri nachladnutí pôsobí zinok kompetitívne inhibujúco na adhezívne molekuly ICAM-1 na rinovírusoch, čím

sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu a bráni jej poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Zinok tiež znižuje oxidačný stres pri vírusovej infekcii, vedie k výraznému zníženiu aktivácie monocytov a

makrofágov, znižuje produkciu zápalových cytokínov, solubilného IL-1ra a zmierňuje zápalovú reakciu.

Predpokladá sa aj jeho antivírusové a adstringentné pôsobenie.

Zinok pri jeho indikovaní do 24 hodín od manifestácie prvých príznakov nachladnutia v dávke 75 mg denne

po dobu 5 dní signifikantne skracuje dobu liečby a  rekonvalescencie a  preukázateľne znižuje

pravdepodobnosť indikovania antibiotík u týchto pacientov.

Pomôcky na nosovú hygienu
Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice. Samotné ochorenie, ako aj

používanie lokálnych liekov môže viesť ku zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice.

Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú hygienu významne zmierňuje vysušovanie

nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu

s prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z aloe vera).

Aplikácia roztoku na bežnú nosovú hygienu by mala predchádzať každej nosovej aplikácii liekov používaných

pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.
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Zdieľať     

Nosová dutina a prínosové dutiny morfologicky a funkčne úzko vzájomne súvisia. Zápal sliznice

nosovej dutiny (rinitída) a  prínosových dutín (sínusitída) prebieha v celom sinonazálnom

systéme simultánne, preto sa v súčasnosti zvykne používať označenie rinosínusitída.

Tento zápal je charakterizovaný dvomi a viacerými z nasledovných príznakov:

sekrécia (rinorea) z nosa a zatekanie hlienov do hltana,

upchávanie (kongescia) nosových priechodov spôsobená opu chom sliznice,

bolesť tváre a pocit tlaku v tvárovej oblasti,

zhoršenie čuchu (hyposmia) až strata čuchu (anosmia).

Často sa pridružujú aj ďalšie prejavy ako je svrbenie (alebo iný dráždivý pocit v nose), kýchanie,

očné (prevažne spojivkové) a ušné (zaliehanie v ušiach až porucha sluchu) príznaky.

V etiopatogenéze akútnej rinitídy a  sínusitídy ide o infekciu najmä rinovírusmi
(inkubačná doba je 1-3 dni), ale aj inými typmi vírusov. Nákaza sa prenáša najčastejšie

kvapôčko vou infekciou, zriedkavejšie priamym kontaktom. Symptomatická akútna
rinosínusitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna,
infekčná mononukleóza a iné). V prípade, že medzi symptómami dominuje vodnatá sekrécia

a upchávanie, hovoríme o vazomotorickej rinitíde a sínusitíde.

Osobitnou formou je tehotenská vazomotorická rinosínusitída, ktorá sa objavuje v
druhom alebo treťom trimestri a zvyk ne ustúpiť do týždňa po pôrode. Ako príčina sa

predpokladá progesterónom indukovaná relaxácia cievnej hladkej svaloviny. V tehotenstve sa

preto zvykne zhoršiť priebeh aj inej formy rinitídy (vrátane alergickej).

Včasná a adekvátna liečba akútnej rinitídy a sínusitídy je prevenciou komplikácií (akútny
zápal stredného ucha, akútny zápal dolných dýchacích ciest a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

2. Hypertonické dekongestíva (lokálne)

3. Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami (systémovo)

4. Extrakt červených morských rias (lokálne)

5. Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)

6. Zinok (substitúcia)

7. Pomôcky na nosovú hygienu

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov
akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a
iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým
dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

U  niektorých liečiv zo skupiny lokálnych dekongestív bol preukázaný aj kauzálny protivírusový účinok.

Napriek tomu je ich výhradnou indikáciou symptomatická úľava pri nosovej kongescii a výtoku z nosa.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú aj pri liečbe zápalu stredného ucha.  Sú určené iba na

krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Hypertonické dekongestíva (lokálne)
Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,
vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných
opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú

určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej
viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová zložka

sekrétu opúšťa dutiny smerom k  miestu s  vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc (v tomto

prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu týchto

liekov.

Zdroj: en.wikipedia.org

Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami
(systémovo)
V prípade kombinácie viacerých príznakov akútnej rinitídy a sínusitídy, medzi ktorými figuruje aj
bolesť tváre, prípadne bolesti hlavy, ktoré sa často objavujú súbežne, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý účinok na

žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru (liečbu potením), ktorá

je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu

sa zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg. Fenylefrín vyvoláva dekongesciu

už pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup

účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu
stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sioides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sioides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky).

Po odznení príznakov akútnej respiračnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sioides
pokračovať ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3

týždne.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho mierny deficit

môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného zvýšenou

vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok je terapeuticky použiteľný pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest, predovšetkým pri
liečbe sezónnej nádchy (nachladnutí) a rinosínusitíde.

Pri nachladnutí pôsobí zinok kompetitívne inhibujúco na adhezívne molekuly ICAM-1 na rinovírusoch, čím

sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu a bráni jej poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Zinok tiež znižuje oxidačný stres pri vírusovej infekcii, vedie k výraznému zníženiu aktivácie monocytov a

makrofágov, znižuje produkciu zápalových cytokínov, solubilného IL-1ra a zmierňuje zápalovú reakciu.

Predpokladá sa aj jeho antivírusové a adstringentné pôsobenie.

Zinok pri jeho indikovaní do 24 hodín od manifestácie prvých príznakov nachladnutia v dávke 75 mg denne

po dobu 5 dní signifikantne skracuje dobu liečby a  rekonvalescencie a  preukázateľne znižuje

pravdepodobnosť indikovania antibiotík u týchto pacientov.

Pomôcky na nosovú hygienu
Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice. Samotné ochorenie, ako aj

používanie lokálnych liekov môže viesť ku zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice.

Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú hygienu významne zmierňuje vysušovanie

nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu

s prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z aloe vera).

Aplikácia roztoku na bežnú nosovú hygienu by mala predchádzať každej nosovej aplikácii liekov používaných

pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.
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Správna dispenzácia: Akútna
rinitída a sínusitída
Zverejnené: 23. 09. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Nosová dutina a prínosové dutiny morfologicky a funkčne úzko vzájomne súvisia. Zápal sliznice

nosovej dutiny (rinitída) a  prínosových dutín (sínusitída) prebieha v celom sinonazálnom

systéme simultánne, preto sa v súčasnosti zvykne používať označenie rinosínusitída.

Tento zápal je charakterizovaný dvomi a viacerými z nasledovných príznakov:

sekrécia (rinorea) z nosa a zatekanie hlienov do hltana,

upchávanie (kongescia) nosových priechodov spôsobená opu chom sliznice,

bolesť tváre a pocit tlaku v tvárovej oblasti,

zhoršenie čuchu (hyposmia) až strata čuchu (anosmia).

Často sa pridružujú aj ďalšie prejavy ako je svrbenie (alebo iný dráždivý pocit v nose), kýchanie,

očné (prevažne spojivkové) a ušné (zaliehanie v ušiach až porucha sluchu) príznaky.

V etiopatogenéze akútnej rinitídy a  sínusitídy ide o infekciu najmä rinovírusmi
(inkubačná doba je 1-3 dni), ale aj inými typmi vírusov. Nákaza sa prenáša najčastejšie

kvapôčko vou infekciou, zriedkavejšie priamym kontaktom. Symptomatická akútna
rinosínusitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna,
infekčná mononukleóza a iné). V prípade, že medzi symptómami dominuje vodnatá sekrécia

a upchávanie, hovoríme o vazomotorickej rinitíde a sínusitíde.

Osobitnou formou je tehotenská vazomotorická rinosínusitída, ktorá sa objavuje v
druhom alebo treťom trimestri a zvyk ne ustúpiť do týždňa po pôrode. Ako príčina sa

predpokladá progesterónom indukovaná relaxácia cievnej hladkej svaloviny. V tehotenstve sa

preto zvykne zhoršiť priebeh aj inej formy rinitídy (vrátane alergickej).

Včasná a adekvátna liečba akútnej rinitídy a sínusitídy je prevenciou komplikácií (akútny
zápal stredného ucha, akútny zápal dolných dýchacích ciest a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

2. Hypertonické dekongestíva (lokálne)

3. Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami (systémovo)

4. Extrakt červených morských rias (lokálne)

5. Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)

6. Zinok (substitúcia)

7. Pomôcky na nosovú hygienu

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov
akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a
iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým
dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

U  niektorých liečiv zo skupiny lokálnych dekongestív bol preukázaný aj kauzálny protivírusový účinok.

Napriek tomu je ich výhradnou indikáciou symptomatická úľava pri nosovej kongescii a výtoku z nosa.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú aj pri liečbe zápalu stredného ucha.  Sú určené iba na

krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Hypertonické dekongestíva (lokálne)
Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,
vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných
opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú

určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej
viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová zložka

sekrétu opúšťa dutiny smerom k  miestu s  vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc (v tomto

prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu týchto

liekov.

Zdroj: en.wikipedia.org

Dekongestíva, kombinácie s analgetikami-antipyretikami
(systémovo)
V prípade kombinácie viacerých príznakov akútnej rinitídy a sínusitídy, medzi ktorými figuruje aj
bolesť tváre, prípadne bolesti hlavy, ktoré sa často objavujú súbežne, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý účinok na

žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru (liečbu potením), ktorá

je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu

sa zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg. Fenylefrín vyvoláva dekongesciu

už pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup

účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu
stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandar dizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sioides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sioides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sioides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky).

Po odznení príznakov akútnej respiračnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sioides
pokračovať ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3

týždne.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho mierny deficit

môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného zvýšenou

vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok je terapeuticky použiteľný pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest, predovšetkým pri
liečbe sezónnej nádchy (nachladnutí) a rinosínusitíde.

Pri nachladnutí pôsobí zinok kompetitívne inhibujúco na adhezívne molekuly ICAM-1 na rinovírusoch, čím

sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu a bráni jej poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Zinok tiež znižuje oxidačný stres pri vírusovej infekcii, vedie k výraznému zníženiu aktivácie monocytov a

makrofágov, znižuje produkciu zápalových cytokínov, solubilného IL-1ra a zmierňuje zápalovú reakciu.

Predpokladá sa aj jeho antivírusové a adstringentné pôsobenie.

Zinok pri jeho indikovaní do 24 hodín od manifestácie prvých príznakov nachladnutia v dávke 75 mg denne

po dobu 5 dní signifikantne skracuje dobu liečby a  rekonvalescencie a  preukázateľne znižuje

pravdepodobnosť indikovania antibiotík u týchto pacientov.

Pomôcky na nosovú hygienu
Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice. Samotné ochorenie, ako aj

používanie lokálnych liekov môže viesť ku zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice.

Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú hygienu významne zmierňuje vysušovanie

nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu

s prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z aloe vera).

Aplikácia roztoku na bežnú nosovú hygienu by mala predchádzať každej nosovej aplikácii liekov používaných

pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.

2+

7



PREHĹB SVOJE
VEDOMOSTI

To najdôležitejšie
o zdravotníckom materiáli

www.somfarmaceut.sk

http://somfarmaceut.sk/kategoria/zdravmat-v-kocke/


Správna dispenzácia:
Alergická rinitída

9

http://somfarmaceut.sk/spravna-dispenzacia-alergicka-rinitida/


Správna dispenzácia: Alergická
rinitída
Zverejnené: 1. 12. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Pojem rinitída (nádcha) vyjadruje zápalové postihnutie nosovej sliznice, ktoré

sprevádzajú príznaky kýchania, výtoku z nosa a upchanie nosa. Pojmom chronická rinitída
označujeme stav, kedy príznaky pretrvávajú aspoň hodinu denne po dobu 2 týždňov.

Klinická definícia alergickej rinitídy hovorí o súbore nosových príznakov, ktoré sú

preukázateľne vyvolané expozíciou alergénom. Patofyziologicky je alergická rinitída
typom chronickej rinitídy, ktorú podmieňujú humorálne aj celulárne alergické
mechanizmy.

Kontakt s alergénom vyvolá alergický zápal nosovej sliznice u predtým senzibilizovaného

jedinca. Senzibilizácia znamená prítomnosť alergénovo špecifickej protilátky (IgE) v sére, alebo

priamo v sliznici horných dýchacích ciest, viazanú na mastocyty.

Skorá fáza alergickej zápalovej reakcie je vyvolaná vazoaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandíny a  leukotriény). Tieto látky spôsobujú vazodilatáciu s extravazáciou plazmy,

následkom čoho je sliznica nosa zdurená, začervenaná a tvorí sa vodový sekrét.
Zápalové mediátory súčasne dráždia nervové zakončenia, čím provokujú svrbenie a
kýchanie.

Obrázok 1: Klasifikácia alergickej nádchy podľa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma).

 

Neskorá fáza zápalu nastupuje po niekoľkých hodinách od expozície a je spojená s aktiváciou

celého radu buniek ako sú T-lymfocyty, mastocyty, bazofily, eozinofily, ale aj endotelové a

epitelové bunky.

Typickými symptómami alergickej rinitídy sú predovšetkým výtok z nosa vodového
charakteru (rinorea), svrbenie nosa, kýchanie a nosová obštrukcia (kongescia).

Základom terapie alergickej rinitídy je potlačenie histamínovej reakcie, ktorá sa dá dosiahnuť

lokálnou aplikáciou nosových liekov s  obsahom H1-antihistaminík (napr. azelastín), ktorá je

v prípade potreby doplnená systémovým podaním H1-antihistaminík (napr. loratadín).

U perorálnych foriem je nástup účinku o niečo oneskorený v porovnaní s  lokálnou aplikáciou,

avšak vykazuje vyššiu intenzitu a dlhšie pôsobenie.

Obrázok 2: Schéma patofyziológie alergickej nádchy a   porovnanie symptómov
alergickej a  vírusovej rinitídy.

Najúčinnejšou protizápalovou terapiou je aplikácia nosových liekov s  obsahom kortikoidov

(napr. flutikazónu). Pri dlhodobom podávaní majú až 2-násobne vyššiu účinnosť v  porovnaní

s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať prí znaky

alergickej nádchy, resp. môže redukovať počet atakov počas sezóny. Možné je tiež podporné

podávanie probiotík. Na podporu liečby sa ďalej uplatňujú pomôcky na čistenie nosovej sliznice

a na bežnú nosovú hygienu.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. H1-antihistaminiká (lokálne)

2. H1-antihistaminiká (systémovo)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

5. Nosová hygiena

H1-antihistaminiká (lokálne)

H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do nosa (azelastín, levokabastín) inhibujú syntézu alebo

uvoľňovanie chemických mediátorov, ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze

napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
rinitídy (vrátane sennej ná dchy), ako aj chronickej alergickej rinitídy. Je možné ich lokálne aplikovať

aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

Lokálne H1-antihistaminiká na aplikáciu do nosa sú použiteľné u detí od 6 rokov, pričom je možné

súbežné použitie H1-antihistaminík aj perorálne. Do uvedeného veku sa uprednostňuje podávanie H1-

antihistaminík výhradne perorálnou cestou.

Lokálne H1-antihistaminiká je možné aplikovať v prípade potreby aj do očí v podobe očných roztokových

instilácií. V rámci asistovaného samoliečenia je takáto intervencia odporúčaná, pokiaľ dochádza k prejavom

alergickej konjuktivitídy (svrbenie, začervenanie a opuch očí, nadmerné slzenie), ktoré nie je zvládnuteľné

kombináciou nazálnych a perorálnych H1-antihistimík.

V prípade potreby je možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou kortikoidov (napríklad flutikazónu), pričom

sa odporúča zachovávať primeraný odstup medzi aplikáciami jednotlivých liečiv.

H1-antihistaminiká (systémovo)

H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a pod.) sú liečivá so selektívnym

H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká typu loratadín sú indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy, pričom

potláčajú celé spektrum príznakov (kýchanie, sťažené dýchanie, pálenie a  svrbenie sliznice nosa a  očí).

Môžu sa používať aj v rámci manažmentu chronickej alergickej rinitídy.

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne z  zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou
alebo chronickou alergickou nádchou. Nevyhnutné pre d osiahnutie maximálneho terapeutického
efektu je súčasné dodržiavanie režimových opatrení.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku a  aplikačnú

formu veku dieťaťa. Do 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich
aplikáciou vo forme lokálnych prípravkov.

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. azelastínu) alebo kortikoidov (napr. flutikazónu).

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy na lokálnu aplikáciu do nosa (flutikazón, beklometazón, mometazón a  pod.) sa
používajú na symptomatickú liečbu alergickej rinitídy spôsobenej sennou nádchou alebo inými
alergénmi prenášanými vzduchom (ako sú prachové roztoče, spóry plesní, zvieracie lupiny).

Glukokortikoidy pri pravidelnej lokálnej aplikácii vykazujú silné protizápalové účinky tým, že pôsobia

prostredníctvom glukokortikoidového receptora. Výsledkom účinku je blokovanie tvorby mediátorov zápalu

a alergickej reakcie – histamínu, prostaglandínov, leukotriénov, PAF a tryptázy.

Vhodné sú v  prípade silnejšieho alergického ataku, kedy nestačí pôsobenie bežných H1-antihistaminík.

Indikované by mali byť aj v  prípade, ak sa predpokladá dlhšie trvajúca expozícia spúšťačom alergickej

reakcie, alebo u  osôb, u  ktorých sa očakáva dlhodobejšie pretrvávanie alergického ataku (vrátane

dlhodobého používania pri chronickej alergickej rinitíde).

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy je žiaduce aj v  prípade, ak má pacient

súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych glukokortikoidov

znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

Používanie lokálnych glukokortikoidov (pri súčasnom dodržiavaní režimových opatrení) vedie
k zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou alebo chronickou alergickou nádchou.

Lokálne glukokortikoidy sa bežne aplikujú 1x denne do každej nosovej dierky. Pri závažnejšom priebehu

alergickej nádchy je možné použitie 2x denne v  bežnej alebo zdvojenej dávke. V  prípade lokálnych

kortikoidov je bežná doba nástupu účinkov 3-4 dni od zahájenia každodenného podávania. Z tohto dôvodu je

potrebná dostatočná kompliancia pacienta.

V  prípade potreby je použitie lokálnych glukokortikoidov možné kombinovať aj s  lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík alebo systémovými H1-antihistaminikami.

 

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

 

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu
príznakov akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy,
chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a
sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú pri alergickej nádche iba výnimočne, a to počas akútnej fázy

nie je možné zabezpečiť dostatočnú dekongesciu nosovej sliznice pri použití kombinácie vyššie uvedených

liekov.

Nosová hygiena

 

Jedným z  najzásadnejších režimových opatrení v  rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a  zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice spojená

s  mechanickým odstránením spúšťača alergickej reakcie (prach, roztoče, peľ, fragmenty tkanív zvierat

a podobne).

Samotné ochorenie, ako aj používanie lokálnych liekov proti alergickej nádche, môže viesť k
zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice. Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú

hygienu významne zmierňuje vysušovanie nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu
s  prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z  aloe vera,

dexpantenol a podobne).

Prípravky na nosovú hygienu by sa mali používať pred každou aplikáciou lokálnych lieč iv proti
alergickej nádche. Okrem toho sa používajú priebežne počas dňa v intenzite, ktorá zabezpečí čo najmenej

výraznú manifestáciu príznakov alergickej nádchy.

Zvýšenú potrebu používania prípravkov na lokálnu nosovú hygienu zaznamenávame u  osôb, ktoré sú

permanentne vystavené pôsobeniu alergénov a  u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí predstavujúcom

zvýšenú záťaž pre nosovú sliznicu (prašné prostredie, pobyt pri klimatizácii, cestovanie v  dopravných

prostriedkoch a podobne).
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Zdieľať     

Pojem rinitída (nádcha) vyjadruje zápalové postihnutie nosovej sliznice, ktoré

sprevádzajú príznaky kýchania, výtoku z nosa a upchanie nosa. Pojmom chronická rinitída
označujeme stav, kedy príznaky pretrvávajú aspoň hodinu denne po dobu 2 týždňov.

Klinická definícia alergickej rinitídy hovorí o súbore nosových príznakov, ktoré sú

preukázateľne vyvolané expozíciou alergénom. Patofyziologicky je alergická rinitída
typom chronickej rinitídy, ktorú podmieňujú humorálne aj celulárne alergické
mechanizmy.

Kontakt s alergénom vyvolá alergický zápal nosovej sliznice u predtým senzibilizovaného

jedinca. Senzibilizácia znamená prítomnosť alergénovo špecifickej protilátky (IgE) v sére, alebo

priamo v sliznici horných dýchacích ciest, viazanú na mastocyty.

Skorá fáza alergickej zápalovej reakcie je vyvolaná vazoaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandíny a  leukotriény). Tieto látky spôsobujú vazodilatáciu s extravazáciou plazmy,

následkom čoho je sliznica nosa zdurená, začervenaná a tvorí sa vodový sekrét.
Zápalové mediátory súčasne dráždia nervové zakončenia, čím provokujú svrbenie a
kýchanie.

Obrázok 1: Klasifikácia alergickej nádchy podľa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma).

 

Neskorá fáza zápalu nastupuje po niekoľkých hodinách od expozície a je spojená s aktiváciou

celého radu buniek ako sú T-lymfocyty, mastocyty, bazofily, eozinofily, ale aj endotelové a

epitelové bunky.

Typickými symptómami alergickej rinitídy sú predovšetkým výtok z nosa vodového
charakteru (rinorea), svrbenie nosa, kýchanie a nosová obštrukcia (kongescia).

Základom terapie alergickej rinitídy je potlačenie histamínovej reakcie, ktorá sa dá dosiahnuť

lokálnou aplikáciou nosových liekov s  obsahom H1-antihistaminík (napr. azelastín), ktorá je

v prípade potreby doplnená systémovým podaním H1-antihistaminík (napr. loratadín).

U perorálnych foriem je nástup účinku o niečo oneskorený v porovnaní s  lokálnou aplikáciou,

avšak vykazuje vyššiu intenzitu a dlhšie pôsobenie.

Obrázok 2: Schéma patofyziológie alergickej nádchy a   porovnanie symptómov
alergickej a  vírusovej rinitídy.

Najúčinnejšou protizápalovou terapiou je aplikácia nosových liekov s  obsahom kortikoidov

(napr. flutikazónu). Pri dlhodobom podávaní majú až 2-násobne vyššiu účinnosť v  porovnaní

s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať prí znaky

alergickej nádchy, resp. môže redukovať počet atakov počas sezóny. Možné je tiež podporné

podávanie probiotík. Na podporu liečby sa ďalej uplatňujú pomôcky na čistenie nosovej sliznice

a na bežnú nosovú hygienu.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. H1-antihistaminiká (lokálne)

2. H1-antihistaminiká (systémovo)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

5. Nosová hygiena

H1-antihistaminiká (lokálne)

H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do nosa (azelastín, levokabastín) inhibujú syntézu alebo

uvoľňovanie chemických mediátorov, ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze

napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
rinitídy (vrátane sennej ná dchy), ako aj chronickej alergickej rinitídy. Je možné ich lokálne aplikovať

aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

Lokálne H1-antihistaminiká na aplikáciu do nosa sú použiteľné u detí od 6 rokov, pričom je možné

súbežné použitie H1-antihistaminík aj perorálne. Do uvedeného veku sa uprednostňuje podávanie H1-

antihistaminík výhradne perorálnou cestou.

Lokálne H1-antihistaminiká je možné aplikovať v prípade potreby aj do očí v podobe očných roztokových

instilácií. V rámci asistovaného samoliečenia je takáto intervencia odporúčaná, pokiaľ dochádza k prejavom

alergickej konjuktivitídy (svrbenie, začervenanie a opuch očí, nadmerné slzenie), ktoré nie je zvládnuteľné

kombináciou nazálnych a perorálnych H1-antihistimík.

V prípade potreby je možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou kortikoidov (napríklad flutikazónu), pričom

sa odporúča zachovávať primeraný odstup medzi aplikáciami jednotlivých liečiv.

H1-antihistaminiká (systémovo)

H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a pod.) sú liečivá so selektívnym

H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká typu loratadín sú indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy, pričom

potláčajú celé spektrum príznakov (kýchanie, sťažené dýchanie, pálenie a  svrbenie sliznice nosa a  očí).

Môžu sa používať aj v rámci manažmentu chronickej alergickej rinitídy.

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne z  zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou
alebo chronickou alergickou nádchou. Nevyhnutné pre d osiahnutie maximálneho terapeutického
efektu je súčasné dodržiavanie režimových opatrení.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku a  aplikačnú

formu veku dieťaťa. Do 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich
aplikáciou vo forme lokálnych prípravkov.

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. azelastínu) alebo kortikoidov (napr. flutikazónu).

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy na lokálnu aplikáciu do nosa (flutikazón, beklometazón, mometazón a  pod.) sa
používajú na symptomatickú liečbu alergickej rinitídy spôsobenej sennou nádchou alebo inými
alergénmi prenášanými vzduchom (ako sú prachové roztoče, spóry plesní, zvieracie lupiny).

Glukokortikoidy pri pravidelnej lokálnej aplikácii vykazujú silné protizápalové účinky tým, že pôsobia

prostredníctvom glukokortikoidového receptora. Výsledkom účinku je blokovanie tvorby mediátorov zápalu

a alergickej reakcie – histamínu, prostaglandínov, leukotriénov, PAF a tryptázy.

Vhodné sú v  prípade silnejšieho alergického ataku, kedy nestačí pôsobenie bežných H1-antihistaminík.

Indikované by mali byť aj v  prípade, ak sa predpokladá dlhšie trvajúca expozícia spúšťačom alergickej

reakcie, alebo u  osôb, u  ktorých sa očakáva dlhodobejšie pretrvávanie alergického ataku (vrátane

dlhodobého používania pri chronickej alergickej rinitíde).

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy je žiaduce aj v  prípade, ak má pacient

súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych glukokortikoidov

znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

Používanie lokálnych glukokortikoidov (pri súčasnom dodržiavaní režimových opatrení) vedie
k zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou alebo chronickou alergickou nádchou.

Lokálne glukokortikoidy sa bežne aplikujú 1x denne do každej nosovej dierky. Pri závažnejšom priebehu

alergickej nádchy je možné použitie 2x denne v  bežnej alebo zdvojenej dávke. V  prípade lokálnych

kortikoidov je bežná doba nástupu účinkov 3-4 dni od zahájenia každodenného podávania. Z tohto dôvodu je

potrebná dostatočná kompliancia pacienta.

V  prípade potreby je použitie lokálnych glukokortikoidov možné kombinovať aj s  lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík alebo systémovými H1-antihistaminikami.

 

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

 

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu
príznakov akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy,
chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a
sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú pri alergickej nádche iba výnimočne, a to počas akútnej fázy

nie je možné zabezpečiť dostatočnú dekongesciu nosovej sliznice pri použití kombinácie vyššie uvedených

liekov.

Nosová hygiena

 

Jedným z  najzásadnejších režimových opatrení v  rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a  zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice spojená

s  mechanickým odstránením spúšťača alergickej reakcie (prach, roztoče, peľ, fragmenty tkanív zvierat

a podobne).

Samotné ochorenie, ako aj používanie lokálnych liekov proti alergickej nádche, môže viesť k
zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice. Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú

hygienu významne zmierňuje vysušovanie nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu
s  prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z  aloe vera,

dexpantenol a podobne).

Prípravky na nosovú hygienu by sa mali používať pred každou aplikáciou lokálnych lieč iv proti
alergickej nádche. Okrem toho sa používajú priebežne počas dňa v intenzite, ktorá zabezpečí čo najmenej

výraznú manifestáciu príznakov alergickej nádchy.

Zvýšenú potrebu používania prípravkov na lokálnu nosovú hygienu zaznamenávame u  osôb, ktoré sú

permanentne vystavené pôsobeniu alergénov a  u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí predstavujúcom

zvýšenú záťaž pre nosovú sliznicu (prašné prostredie, pobyt pri klimatizácii, cestovanie v  dopravných

prostriedkoch a podobne).
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Zdieľať     

Pojem rinitída (nádcha) vyjadruje zápalové postihnutie nosovej sliznice, ktoré

sprevádzajú príznaky kýchania, výtoku z nosa a upchanie nosa. Pojmom chronická rinitída
označujeme stav, kedy príznaky pretrvávajú aspoň hodinu denne po dobu 2 týždňov.

Klinická definícia alergickej rinitídy hovorí o súbore nosových príznakov, ktoré sú

preukázateľne vyvolané expozíciou alergénom. Patofyziologicky je alergická rinitída
typom chronickej rinitídy, ktorú podmieňujú humorálne aj celulárne alergické
mechanizmy.

Kontakt s alergénom vyvolá alergický zápal nosovej sliznice u predtým senzibilizovaného

jedinca. Senzibilizácia znamená prítomnosť alergénovo špecifickej protilátky (IgE) v sére, alebo

priamo v sliznici horných dýchacích ciest, viazanú na mastocyty.

Skorá fáza alergickej zápalovej reakcie je vyvolaná vazoaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandíny a  leukotriény). Tieto látky spôsobujú vazodilatáciu s extravazáciou plazmy,

následkom čoho je sliznica nosa zdurená, začervenaná a tvorí sa vodový sekrét.
Zápalové mediátory súčasne dráždia nervové zakončenia, čím provokujú svrbenie a
kýchanie.

Obrázok 1: Klasifikácia alergickej nádchy podľa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma).

 

Neskorá fáza zápalu nastupuje po niekoľkých hodinách od expozície a je spojená s aktiváciou

celého radu buniek ako sú T-lymfocyty, mastocyty, bazofily, eozinofily, ale aj endotelové a

epitelové bunky.

Typickými symptómami alergickej rinitídy sú predovšetkým výtok z nosa vodového
charakteru (rinorea), svrbenie nosa, kýchanie a nosová obštrukcia (kongescia).

Základom terapie alergickej rinitídy je potlačenie histamínovej reakcie, ktorá sa dá dosiahnuť

lokálnou aplikáciou nosových liekov s  obsahom H1-antihistaminík (napr. azelastín), ktorá je

v prípade potreby doplnená systémovým podaním H1-antihistaminík (napr. loratadín).

U perorálnych foriem je nástup účinku o niečo oneskorený v porovnaní s  lokálnou aplikáciou,

avšak vykazuje vyššiu intenzitu a dlhšie pôsobenie.

Obrázok 2: Schéma patofyziológie alergickej nádchy a   porovnanie symptómov
alergickej a  vírusovej rinitídy.

Najúčinnejšou protizápalovou terapiou je aplikácia nosových liekov s  obsahom kortikoidov

(napr. flutikazónu). Pri dlhodobom podávaní majú až 2-násobne vyššiu účinnosť v  porovnaní

s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať prí znaky

alergickej nádchy, resp. môže redukovať počet atakov počas sezóny. Možné je tiež podporné

podávanie probiotík. Na podporu liečby sa ďalej uplatňujú pomôcky na čistenie nosovej sliznice

a na bežnú nosovú hygienu.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. H1-antihistaminiká (lokálne)

2. H1-antihistaminiká (systémovo)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

5. Nosová hygiena

H1-antihistaminiká (lokálne)

H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do nosa (azelastín, levokabastín) inhibujú syntézu alebo

uvoľňovanie chemických mediátorov, ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze

napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
rinitídy (vrátane sennej ná dchy), ako aj chronickej alergickej rinitídy. Je možné ich lokálne aplikovať

aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

Lokálne H1-antihistaminiká na aplikáciu do nosa sú použiteľné u detí od 6 rokov, pričom je možné

súbežné použitie H1-antihistaminík aj perorálne. Do uvedeného veku sa uprednostňuje podávanie H1-

antihistaminík výhradne perorálnou cestou.

Lokálne H1-antihistaminiká je možné aplikovať v prípade potreby aj do očí v podobe očných roztokových

instilácií. V rámci asistovaného samoliečenia je takáto intervencia odporúčaná, pokiaľ dochádza k prejavom

alergickej konjuktivitídy (svrbenie, začervenanie a opuch očí, nadmerné slzenie), ktoré nie je zvládnuteľné

kombináciou nazálnych a perorálnych H1-antihistimík.

V prípade potreby je možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou kortikoidov (napríklad flutikazónu), pričom

sa odporúča zachovávať primeraný odstup medzi aplikáciami jednotlivých liečiv.

H1-antihistaminiká (systémovo)

H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a pod.) sú liečivá so selektívnym

H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká typu loratadín sú indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy, pričom

potláčajú celé spektrum príznakov (kýchanie, sťažené dýchanie, pálenie a  svrbenie sliznice nosa a  očí).

Môžu sa používať aj v rámci manažmentu chronickej alergickej rinitídy.

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne z  zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou
alebo chronickou alergickou nádchou. Nevyhnutné pre d osiahnutie maximálneho terapeutického
efektu je súčasné dodržiavanie režimových opatrení.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku a  aplikačnú

formu veku dieťaťa. Do 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich
aplikáciou vo forme lokálnych prípravkov.

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. azelastínu) alebo kortikoidov (napr. flutikazónu).

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy na lokálnu aplikáciu do nosa (flutikazón, beklometazón, mometazón a  pod.) sa
používajú na symptomatickú liečbu alergickej rinitídy spôsobenej sennou nádchou alebo inými
alergénmi prenášanými vzduchom (ako sú prachové roztoče, spóry plesní, zvieracie lupiny).

Glukokortikoidy pri pravidelnej lokálnej aplikácii vykazujú silné protizápalové účinky tým, že pôsobia

prostredníctvom glukokortikoidového receptora. Výsledkom účinku je blokovanie tvorby mediátorov zápalu

a alergickej reakcie – histamínu, prostaglandínov, leukotriénov, PAF a tryptázy.

Vhodné sú v  prípade silnejšieho alergického ataku, kedy nestačí pôsobenie bežných H1-antihistaminík.

Indikované by mali byť aj v  prípade, ak sa predpokladá dlhšie trvajúca expozícia spúšťačom alergickej

reakcie, alebo u  osôb, u  ktorých sa očakáva dlhodobejšie pretrvávanie alergického ataku (vrátane

dlhodobého používania pri chronickej alergickej rinitíde).

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy je žiaduce aj v  prípade, ak má pacient

súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych glukokortikoidov

znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

Používanie lokálnych glukokortikoidov (pri súčasnom dodržiavaní režimových opatrení) vedie
k zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou alebo chronickou alergickou nádchou.

Lokálne glukokortikoidy sa bežne aplikujú 1x denne do každej nosovej dierky. Pri závažnejšom priebehu

alergickej nádchy je možné použitie 2x denne v  bežnej alebo zdvojenej dávke. V  prípade lokálnych

kortikoidov je bežná doba nástupu účinkov 3-4 dni od zahájenia každodenného podávania. Z tohto dôvodu je

potrebná dostatočná kompliancia pacienta.

V  prípade potreby je použitie lokálnych glukokortikoidov možné kombinovať aj s  lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík alebo systémovými H1-antihistaminikami.

 

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

 

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu
príznakov akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy,
chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a
sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú pri alergickej nádche iba výnimočne, a to počas akútnej fázy

nie je možné zabezpečiť dostatočnú dekongesciu nosovej sliznice pri použití kombinácie vyššie uvedených

liekov.

Nosová hygiena

 

Jedným z  najzásadnejších režimových opatrení v  rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a  zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očist a nosovej sliznice spojená

s  mechanickým odstránením spúšťača alergickej reakcie (prach, roztoče, peľ, fragmenty tkanív zvierat

a podobne).

Samotné ochorenie, ako aj používanie lokálnych liekov proti alergickej nádche, môže viesť k
zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice. Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú

hygienu významne zmierňuje vysušovanie nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu
s  prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z  aloe vera,

dexpantenol a podobne).

Prípravky na nosovú hygienu by sa mali používať pred každou aplikáciou lokálnych liečiv proti
alergickej nádche. Okrem toho sa používajú priebežne počas dňa v intenzite, ktorá zabezpečí čo najmenej

výraznú manifestáciu príznakov alergickej nádchy.

Zvýšenú potrebu používania prípravkov na lokálnu nosovú hygienu zaznamenávame u  osôb, ktoré sú

permanentne vystavené pôsobeniu alergénov a  u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí predstavujúcom

zvýšenú záťaž pre nosovú sliznicu (prašné prostredie, pobyt pri klimatizácii, cestovanie v  dopravných

prostriedkoch a podobne).
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Pojem rinitída (nádcha) vyjadruje zápalové postihnutie nosovej sliznice, ktoré

sprevádzajú príznaky kýchania, výtoku z nosa a upchanie nosa. Pojmom chronická rinitída
označujeme stav, kedy príznaky pretrvávajú aspoň hodinu denne po dobu 2 týždňov.

Klinická definícia alergickej rinitídy hovorí o súbore nosových príznakov, ktoré sú

preukázateľne vyvolané expozíciou alergénom. Patofyziologicky je alergická rinitída
typom chronickej rinitídy, ktorú podmieňujú humorálne aj celulárne alergické
mechanizmy.

Kontakt s alergénom vyvolá alergický zápal nosovej sliznice u predtým senzibilizovaného

jedinca. Senzibilizácia znamená prítomnosť alergénovo špecifickej protilátky (IgE) v sére, alebo

priamo v sliznici horných dýchacích ciest, viazanú na mastocyty.

Skorá fáza alergickej zápalovej reakcie je vyvolaná vazoaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandíny a  leukotriény). Tieto látky spôsobujú vazodilatáciu s extravazáciou plazmy,

následkom čoho je sliznica nosa zdurená, začervenaná a tvorí sa vodový sekrét.
Zápalové mediátory súčasne dráždia nervové zakončenia, čím provokujú svrbenie a
kýchanie.

Obrázok 1: Klasifikácia alergickej nádchy podľa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma).

 

Neskorá fáza zápalu nastupuje po niekoľkých hodinách od expozície a je spojená s aktiváciou

celého radu buniek ako sú T-lymfocyty, mastocyty, bazofily, eozinofily, ale aj endotelové a

epitelové bunky.

Typickými symptómami alergickej rinitídy sú predovšetkým výtok z nosa vodového
charakteru (rinorea), svrbenie nosa, kýchanie a nosová obštrukcia (kongescia).

Základom terapie alergickej rinitídy je potlačenie histamínovej reakcie, ktorá sa dá dosiahnuť

lokálnou aplikáciou nosových liekov s  obsahom H1-antihistaminík (napr. azelastín), ktorá je

v prípade potreby doplnená systémovým podaním H1-antihistaminík (napr. loratadín).

U perorálnych foriem je nástup účinku o niečo oneskorený v porovnaní s  lokálnou aplikáciou,

avšak vykazuje vyššiu intenzitu a dlhšie pôsobenie.

Obrázok 2: Schéma patofyziológie alergickej nádchy a   porovnanie symptómov
alergickej a  vírusovej rinitídy.

Najúčinnejšou protizápalovou terapiou je aplikácia nosových liekov s  obsahom kortikoidov

(napr. flutikazónu). Pri dlhodobom podávaní majú až 2-násobne vyššiu účinnosť v  porovnaní

s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať prí znaky

alergickej nádchy, resp. môže redukovať počet atakov počas sezóny. Možné je tiež podporné

podávanie probiotík. Na podporu liečby sa ďalej uplatňujú pomôcky na čistenie nosovej sliznice

a na bežnú nosovú hygienu.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. H1-antihistaminiká (lokálne)

2. H1-antihistaminiká (systémovo)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

5. Nosová hygiena

H1-antihistaminiká (lokálne)

H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do nosa (azelastín, levokabastín) inhibujú syntézu alebo

uvoľňovanie chemických mediátorov, ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze

napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
rinitídy (vrátane sennej ná dchy), ako aj chronickej alergickej rinitídy. Je možné ich lokálne aplikovať

aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

Lokálne H1-antihistaminiká na aplikáciu do nosa sú použiteľné u detí od 6 rokov, pričom je možné

súbežné použitie H1-antihistaminík aj perorálne. Do uvedeného veku sa uprednostňuje podávanie H1-

antihistaminík výhradne perorálnou cestou.

Lokálne H1-antihistaminiká je možné aplikovať v prípade potreby aj do očí v podobe očných roztokových

instilácií. V rámci asistovaného samoliečenia je takáto intervencia odporúčaná, pokiaľ dochádza k prejavom

alergickej konjuktivitídy (svrbenie, začervenanie a opuch očí, nadmerné slzenie), ktoré nie je zvládnuteľné

kombináciou nazálnych a perorálnych H1-antihistimík.

V prípade potreby je možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou kortikoidov (napríklad flutikazónu), pričom

sa odporúča zachovávať primeraný odstup medzi aplikáciami jednotlivých liečiv.

H1-antihistaminiká (systémovo)

H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a pod.) sú liečivá so selektívnym

H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká typu loratadín sú indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy, pričom

potláčajú celé spektrum príznakov (kýchanie, sťažené dýchanie, pálenie a  svrbenie sliznice nosa a  očí).

Môžu sa používať aj v rámci manažmentu chronickej alergickej rinitídy.

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne z  zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou
alebo chronickou alergickou nádchou. Nevyhnutné pre d osiahnutie maximálneho terapeutického
efektu je súčasné dodržiavanie režimových opatrení.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku a  aplikačnú

formu veku dieťaťa. Do 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich
aplikáciou vo forme lokálnych prípravkov.

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. azelastínu) alebo kortikoidov (napr. flutikazónu).

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy na lokálnu aplikáciu do nosa (flutikazón, beklometazón, mometazón a  pod.) sa
používajú na symptomatickú liečbu alergickej rinitídy spôsobenej sennou nádchou alebo inými
alergénmi prenášanými vzduchom (ako sú prachové roztoče, spóry plesní, zvieracie lupiny).

Glukokortikoidy pri pravidelnej lokálnej aplikácii vykazujú silné protizápalové účinky tým, že pôsobia

prostredníctvom glukokortikoidového receptora. Výsledkom účinku je blokovanie tvorby mediátorov zápalu

a alergickej reakcie – histamínu, prostaglandínov, leukotriénov, PAF a tryptázy.

Vhodné sú v  prípade silnejšieho alergického ataku, kedy nestačí pôsobenie bežných H1-antihistaminík.

Indikované by mali byť aj v  prípade, ak sa predpokladá dlhšie trvajúca expozícia spúšťačom alergickej

reakcie, alebo u  osôb, u  ktorých sa očakáva dlhodobejšie pretrvávanie alergického ataku (vrátane

dlhodobého používania pri chronickej alergickej rinitíde).

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy je žiaduce aj v  prípade, ak má pacient

súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych glukokortikoidov

znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

Používanie lokálnych glukokortikoidov (pri súčasnom dodržiavaní režimových opatrení) vedie
k zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou alebo chronickou alergickou nádchou.

Lokálne glukokortikoidy sa bežne aplikujú 1x denne do každej nosovej dierky. Pri závažnejšom priebehu

alergickej nádchy je možné použitie 2x denne v  bežnej alebo zdvojenej dávke. V  prípade lokálnych

kortikoidov je bežná doba nástupu účinkov 3-4 dni od zahájenia každodenného podávania. Z tohto dôvodu je

potrebná dostatočná kompliancia pacienta.

V  prípade potreby je použitie lokálnych glukokortikoidov možné kombinovať aj s  lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík alebo systémovými H1-antihistaminikami.

 

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

 

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu
príznakov akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy,
chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a
sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú pri alergickej nádche iba výnimočne, a to počas akútnej fázy

nie je možné zabezpečiť dostatočnú dekongesciu nosovej sliznice pri použití kombinácie vyššie uvedených

liekov.

Nosová hygiena

 

Jedným z  najzásadnejších režimových opatrení v  rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a  zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očist a nosovej sliznice spojená

s  mechanickým odstránením spúšťača alergickej reakcie (prach, roztoče, peľ, fragmenty tkanív zvierat

a podobne).

Samotné ochorenie, ako aj používanie lokálnych liekov proti alergickej nádche, môže viesť k
zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice. Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú

hygienu významne zmierňuje vysušovanie nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu
s  prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z  aloe vera,

dexpantenol a podobne).

Prípravky na nosovú hygienu by sa mali používať pred každou aplikáciou lokálnych liečiv proti
alergickej nádche. Okrem toho sa používajú priebežne počas dňa v intenzite, ktorá zabezpečí čo najmenej

výraznú manifestáciu príznakov alergickej nádchy.

Zvýšenú potrebu používania prípravkov na lokálnu nosovú hygienu zaznamenávame u  osôb, ktoré sú

permanentne vystavené pôsobeniu alergénov a  u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí predstavujúcom

zvýšenú záťaž pre nosovú sliznicu (prašné prostredie, pobyt pri klimatizácii, cestovanie v  dopravných

prostriedkoch a podobne).
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Zdieľať     

Pojem rinitída (nádcha) vyjadruje zápalové postihnutie nosovej sliznice, ktoré

sprevádzajú príznaky kýchania, výtoku z nosa a upchanie nosa. Pojmom chronická rinitída
označujeme stav, kedy príznaky pretrvávajú aspoň hodinu denne po dobu 2 týždňov.

Klinická definícia alergickej rinitídy hovorí o súbore nosových príznakov, ktoré sú

preukázateľne vyvolané expozíciou alergénom. Patofyziologicky je alergická rinitída
typom chronickej rinitídy, ktorú podmieňujú humorálne aj celulárne alergické
mechanizmy.

Kontakt s alergénom vyvolá alergický zápal nosovej sliznice u predtým senzibilizovaného

jedinca. Senzibilizácia znamená prítomnosť alergénovo špecifickej protilátky (IgE) v sére, alebo

priamo v sliznici horných dýchacích ciest, viazanú na mastocyty.

Skorá fáza alergickej zápalovej reakcie je vyvolaná vazoaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandíny a  leukotriény). Tieto látky spôsobujú vazodilatáciu s extravazáciou plazmy,

následkom čoho je sliznica nosa zdurená, začervenaná a tvorí sa vodový sekrét.
Zápalové mediátory súčasne dráždia nervové zakončenia, čím provokujú svrbenie a
kýchanie.

Obrázok 1: Klasifikácia alergickej nádchy podľa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma).

 

Neskorá fáza zápalu nastupuje po niekoľkých hodinách od expozície a je spojená s aktiváciou

celého radu buniek ako sú T-lymfocyty, mastocyty, bazofily, eozinofily, ale aj endotelové a

epitelové bunky.

Typickými symptómami alergickej rinitídy sú predovšetkým výtok z nosa vodového
charakteru (rinorea), svrbenie nosa, kýchanie a nosová obštrukcia (kongescia).

Základom terapie alergickej rinitídy je potlačenie histamínovej reakcie, ktorá sa dá dosiahnuť

lokálnou aplikáciou nosových liekov s  obsahom H1-antihistaminík (napr. azelastín), ktorá je

v prípade potreby doplnená systémovým podaním H1-antihistaminík (napr. loratadín).

U perorálnych foriem je nástup účinku o niečo oneskorený v porovnaní s  lokálnou aplikáciou,

avšak vykazuje vyššiu intenzitu a dlhšie pôsobenie.

Obrázok 2: Schéma patofyziológie alergickej nádchy a   porovnanie symptómov
alergickej a  vírusovej rinitídy.

Najúčinnejšou protizápalovou terapiou je aplikácia nosových liekov s  obsahom kortikoidov

(napr. flutikazónu). Pri dlhodobom podávaní majú až 2-násobne vyššiu účinnosť v  porovnaní

s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať prí znaky

alergickej nádchy, resp. môže redukovať počet atakov počas sezóny. Možné je tiež podporné

podávanie probiotík. Na podporu liečby sa ďalej uplatňujú pomôcky na čistenie nosovej sliznice

a na bežnú nosovú hygienu.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. H1-antihistaminiká (lokálne)

2. H1-antihistaminiká (systémovo)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

5. Nosová hygiena

H1-antihistaminiká (lokálne)

H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do nosa (azelastín, levokabastín) inhibujú syntézu alebo

uvoľňovanie chemických mediátorov, ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze

napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
rinitídy (vrátane sennej ná dchy), ako aj chronickej alergickej rinitídy. Je možné ich lokálne aplikovať

aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

Lokálne H1-antihistaminiká na aplikáciu do nosa sú použiteľné u detí od 6 rokov, pričom je možné

súbežné použitie H1-antihistaminík aj perorálne. Do uvedeného veku sa uprednostňuje podávanie H1-

antihistaminík výhradne perorálnou cestou.

Lokálne H1-antihistaminiká je možné aplikovať v prípade potreby aj do očí v podobe očných roztokových

instilácií. V rámci asistovaného samoliečenia je takáto intervencia odporúčaná, pokiaľ dochádza k prejavom

alergickej konjuktivitídy (svrbenie, začervenanie a opuch očí, nadmerné slzenie), ktoré nie je zvládnuteľné

kombináciou nazálnych a perorálnych H1-antihistimík.

V prípade potreby je možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou kortikoidov (napríklad flutikazónu), pričom

sa odporúča zachovávať primeraný odstup medzi aplikáciami jednotlivých liečiv.

H1-antihistaminiká (systémovo)

H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a pod.) sú liečivá so selektívnym

H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká typu loratadín sú indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy, pričom

potláčajú celé spektrum príznakov (kýchanie, sťažené dýchanie, pálenie a  svrbenie sliznice nosa a  očí).

Môžu sa používať aj v rámci manažmentu chronickej alergickej rinitídy.

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne z  zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou
alebo chronickou alergickou nádchou. Nevyhnutné pre d osiahnutie maximálneho terapeutického
efektu je súčasné dodržiavanie režimových opatrení.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku a  aplikačnú

formu veku dieťaťa. Do 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich
aplikáciou vo forme lokálnych prípravkov.

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. azelastínu) alebo kortikoidov (napr. flutikazónu).

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy na lokálnu aplikáciu do nosa (flutikazón, beklometazón, mometazón a  pod.) sa
používajú na symptomatickú liečbu alergickej rinitídy spôsobenej sennou nádchou alebo inými
alergénmi prenášanými vzduchom (ako sú prachové roztoče, spóry plesní, zvieracie lupiny).

Glukokortikoidy pri pravidelnej lokálnej aplikácii vykazujú silné protizápalové účinky tým, že pôsobia

prostredníctvom glukokortikoidového receptora. Výsledkom účinku je blokovanie tvorby mediátorov zápalu

a alergickej reakcie – histamínu, prostaglandínov, leukotriénov, PAF a tryptázy.

Vhodné sú v  prípade silnejšieho alergického ataku, kedy nestačí pôsobenie bežných H1-antihistaminík.

Indikované by mali byť aj v  prípade, ak sa predpokladá dlhšie trvajúca expozícia spúšťačom alergickej

reakcie, alebo u  osôb, u  ktorých sa očakáva dlhodobejšie pretrvávanie alergického ataku (vrátane

dlhodobého používania pri chronickej alergickej rinitíde).

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy je žiaduce aj v  prípade, ak má pacient

súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych glukokortikoidov

znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

Používanie lokálnych glukokortikoidov (pri súčasnom dodržiavaní režimových opatrení) vedie
k zlepšeniu kvality života u osôb s akútnou alebo chronickou alergickou nádchou.

Lokálne glukokortikoidy sa bežne aplikujú 1x denne do každej nosovej dierky. Pri závažnejšom priebehu

alergickej nádchy je možné použitie 2x denne v  bežnej alebo zdvojenej dávke. V  prípade lokálnych

kortikoidov je bežná doba nástupu účinkov 3-4 dni od zahájenia každodenného podávania. Z tohto dôvodu je

potrebná dostatočná kompliancia pacienta.

V  prípade potreby je použitie lokálnych glukokortikoidov možné kombinovať aj s  lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík alebo systémovými H1-antihistaminikami.

 

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

 

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu
príznakov akútnej rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy,
chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a
sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite znižujú opuch

sliznice nosa , čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Lokálne vazoaktívne dekongestíva sa indikujú pri alergickej nádche iba výnimočne, a to počas akútnej fázy

nie je možné zabezpečiť dostatočnú dekongesciu nosovej sliznice pri použití kombinácie vyššie uvedených

liekov.

Nosová hygiena

 

Jedným z  najzásadnejších režimových opatrení v  rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a  zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice spojená

s  mechanickým odstránením spúšťača alergickej reakcie (prach, roztoče, peľ, fragmenty tkanív zvierat

a podobne).

Samotné ochorenie, ako aj používanie lokálnych liekov proti alergickej nádche, môže viesť k
zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice. Pravidelné používanie izotonických prípravkov na nosovú

hygienu významne zmierňuje vysušovanie nosového epitelu a následné komplikácie.

V prípade nadmerného vysušovania nosovej sliznice je vhodné použiť prípravky na nosovú hygienu
s  prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie sliznice nosovej dutiny (napr. extrakt z  aloe vera,

dexpantenol a podobne).

Prípravky na nosovú hygienu by sa mali používať pred každou aplikáciou lokálnych liečiv proti
alergickej nádche. Okrem toho sa používajú priebežne počas dňa v intenzite, ktorá zabezpečí čo najmenej

výraznú manifestáciu príznakov alergickej nádchy.

Zvýšenú potrebu používania prípravkov na lokálnu nosovú hygienu zaznamenávame u  osôb, ktoré sú

permanentne vystavené pôsobeniu alergénov a  u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí predstavujúcom

zvýšenú záťaž pre nosovú sliznicu (prašné prostredie, pobyt pri klimatizácii, cestovanie v  dopravných

prostriedkoch a podobne).
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Zdieľať     

Alergické dermatitídy a ekzémy

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s
ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie

protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov

alergických reakcií je veľmi široké, od kožných reakcií alebo zmenách na slizniciach až po

anafylaktické reakcie, ktoré môžu postihnutého ohrozovať na živote.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v

prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj

výživou.

Kontaktný kožný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s maximom zmien v epidermis

a koriu, vznikajúca u osôb so zmenenou reaktivitou kože. Pacient je senzibilizovaný

predchádzajúcim kontaktom s vyvolávajúcou substanciou (kontaktným alergénom).

Opakovaným kontaktom s alergénom vzniká akútna alebo chronická zápalová kontaktná

reakcia. Pri akútnom priebehu dominujú exudatívno-zápalové prejavy (erytrém, edém, vezikuly,

mokvanie, krusty), pri chronickom priebehu proliferatívno-zápalové prejavy (erytrém,

akantóza, deskvamácia, lichenifikácia).

Obrázok 1: Podobnosti a  rozdiely medzi atopickou a  kontaktnou dermatitídou.

Atopická dermatitída je chronické ochorenie, charakterizované recidivujúcim,
zápalovým postihnutím kože, sprevádzané s torpídnym pruritom. Do klinického obrazu patrí

suchosť kože (xeróza), ktorá je typickým prejavom zdravej aj postihnutej kože atopického

pacienta.

Medzi akútne kožné dermatitídy s  najčastejším výskytom patrí urt ikária (žihľavka).

Charakterizovaná je exantematickým výsevom typických eflorescencií, z ktorých primárnou je

urtika v  podobe ružového až červeného pupenca s  pomerne presným ohraničením

a výrazným pruritom. Niekedy sa urtikária označuje ako pseudoalergická kožná reakcia.

Osobitným typom alergických dermatitíd je solárna alergia (fotodermatóza). Ide o

reakciu imunitného systému na slnečné žiarenie alebo arteficiálny slnečný zdroj. Kožné prejavy

vznikajú na koži exponovanej UV žiareniu. Vo väčšine prípadov má charakter fototoxickej

dermatitídy (zápalová reakcia nemá imunologický podklad), výrazne menej sa manifestuje ako

fotoalergická reakcia (imunitná reakcia po kontakte s fotosenzibilizujúcou látkou).

Obrázok 2: Hlavné znaky diferenciálnej diagnózy urtikárie a   iných kožných ochorení
s podobnou symptomatológiou.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V prípade atopického ekzému neexistuje univerzálny terapeutický postup. Základom je

uplatňovanie základných pravidiel životosprávy a  bežnej hygieny. Osobitnú každodennú

starostlivosť si vyžaduje xeróza, ktorá je pre atopiu príznačná. Až v ďalšom slede sa krátkodobo

môžu indikovať lieky zo skupiny systémových H1-antihistaminík, výnimočnejšie je použitie

protizápalových liečiv.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať

regenerácii kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu

uplatňovať prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Histamín

Histamín patrí chemicky do skupiny biogénnych amínov. V  organizme ho syntetizujú

mastocyty, bazofily, krvné doštičky, ale aj histaminergné neuróny a enterochromafinné bunky.

Histamín je fyziologický mediátor, ktorého účinky sprostredkovávajú receptory pre histamín –

H1, H2, H3 a H4, ktoré sú lokalizované na cieľových bunkách rôznych tkanív.

Medzi účinky histamínu patrí najmä kontrakcia buniek hladkej svaloviny,
vazodilatácia, zvýšená cievna priepustnosť a   sekrécia hlienu. Uvoľnenie histamínu
môže vyvolať tachykardiu, pokles krvného tlaku a  arytmie.

Uvoľnenie histamínu vedie ďalej k  stimulácii žalúdočnej sekrécie a  dráždeniu nociceptívnych

nervových vlákien, výsledkom čoho je pocit svrbenia. Novšie sa preukázala jeho úloha ako

neurotransmitera, imunomodulátora a  látky, ktorá ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu,

angiogenézu a cirkadiánny rytmus.

Obrázok 3: Lokalizácia jednotlivých generácií receptorov pre histamín v ľudskom tele.

Histamín sa do obehu uvoľňuje zo zásobných granúl, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme buniek.

Najväčšie množstvo histamínu je lokalizované v mastocytoch (žírnych bunkách) a bazofiloch,

preto sú tieto typy buniek rozhodujúce pri včasnej alergickej odpovedi organizmu.

Uvoľnenie histamínu zo zásobných granúl prebieha imunologickou cestou alebo

neimunologickou cestou. V  prípade imunologickej cesty je spúšťačom uvoľnenia histamínu

komplex IgE-antigén. V tomto prípade je degranulácia mastocytov a bazofilov masívna.

V prípade neimunologickej cesty sú spúšťačmi vyplavenia histamínu iné látky, tzv. histamínové

liberátory. Tie sú obsiahnuté v  mnohých potravinách, ako napríklad jahody, paradajky,

bravčové mäso, kôrovce, vaječné bielko, kakao, špenát, ananás a  podobne. Do skupiny

histamínových liberátorov môžu patriť aj fyzikálne faktory (napr. chlad) alebo trauma.

Medzi histamínové liberátory patria aj niektoré liečivá: morfín, kodeín, metamizol, kyselina

acetylsalicylová, NSA, verapamil, amilorid, tiamín, barbituráty. V prípade salicylátov a mnohých

NSA (diklofenak, flurbiprofén, ketoprofén, indometacín a naproxén) ide navyše o liečivá, ktoré

potencujú uvoľňovanie histamínu sprostredkované IgE.

Obrázok 4: Cyklus svrbenia a  škrabania, kedy po prvotnom podráždení senzorických
neurónov histamínom a   následnom trení alebo škrabaní v  mieste podráždenia
dochádza k  opakovanému uvoľňovaniu histamínu a   zosilňovaniu histamínovej
reakcie.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať regenerácii

kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu uplatňovať

prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Pocit svrbenia v mieste podráždenia vedie u postihnutej osoby k nutkavému pocitu trenia alebo

škrabania v danom mieste. Ako už bolo spomenuté, mechanické dráždenie pokožky (vrátane

trenia a škrabania) vedie k ďalšiemu uvoľneniu histamínu a dráždeniu senzorických neurónov,

čím sa stupňuje začervenanie a pocit svrbenia (tzv. cyklus svrbenia a škrabania).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Emolienciá (lokálne)

4. Zinok (substitúcia)

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej

úrovni plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú

hemato-encefalickou bariérou, sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné agonisty –

stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom počet neaktívnych

receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1-antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1-antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a  IL-13

z mastocytov bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše dezloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom
účinku po perorálnom podaní.

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa uvádza iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej

ako 1 osoba z 10 000).

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. difenhydramín).

H1-antihistaminiká (lokálne)
Lokálne H1-antihistaminiká sú indikované na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej

podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím

hmyzom, urtikáriou a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie. V rámci asistovaného samoliečenia sa

z liečiv používa predovšetkým dimetindén.

Dimetindén patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie má antihistaminické a tiež lokálne

anestetické účinky.  Dimetindén znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu.

Lokálna aplikácia H1-antihistaminík vedie okrem iného ku zvýšeniu prahu svrbenia, čo má za následok

zmiernenie pocitu svrbenia v  mieste podráždenia a  zníženiu opakovaného mechanického dráždenia

vplyvom trenia a škrabania.

Bežná aplikácia lokálnych H1-antihistaminík pri podráždení pokožky zahŕňa aplikáciu 2 až 4 krát denne

priamo na postihnuté miesto. Prípravok by sa nemal nanášať, pokiaľ je prítomné poškodenie pokožky alebo

krvácanie.

Z  praktického hľadiska je pri lokálnej aplikácii terapeuticky výhodné použitie hydrogélových
foriem, ktoré majú chladivý účinok, čím zvyšujú účinnosť  H1-antihistaminík. Hydrogélové topické

formy súčasne zlepšujú prienik účinnej látky cez pokožku, čím urýchľujú nástup účinku.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku
(zvýšiť podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na humektanty

(zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože oklúziu, čím

nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a zároveň podporujú biosyntézu lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humentanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyalurónan sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum, a

tým zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z výskytu

kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Zinok (substitúcia)
Asi 6 % z  celkového obsahu zinku sa v konečnej fáze jeho distribúcie nachádza v koži, po svaloch
a  kostiach je teda orgánom s tretím najvyšším obsahom tohto minerálu.

V  rámci epidermy nachádzame jeho hojnejšie zastúpenie v  stratum basale a  spinosum v  porovnaní

s  ostatnými tromi vrstvami keratinocytov, čo je podmienené predovšetkým proliferačným

a diferenciačným potenciálom buniek týchto vrstiev epidermy. V dermis je koncentrácia zinku vyššia v  jej

hornej časti stratum papillare, keďže granuly mastocytov sú na zinok bohaté.

Účinnou terapiou seboroickej dermatitídy sú lokálne prípravky s obsahom solí zinku, pričom sa tu uplatňuje

ich antimykotický, keratolytický efekt a účinok na moduláciu hyperproliferácie.

Nedostatok zinku môže vyvolať klinické prejavy atopického ekzému, dokonca aj deterioráciu kožnej

bariéry so zvýšenou transepidermálnou stratou vody a zvýšenie celkových IgE. Suplementácia zinku viedla

následne u  pacientov s  najťažšími formami atopického ekzému, a  teda najnižšími hladinami zinku,

k výraznému zlepšeniu kožnej symptomatológie, pričom došlo aj k významnej redukcii pruritu.

Zinok sa v rámci suplementácie podáva u dospelých a dospievajúcich od 12 do 17 rokov v dávke 12,5 až 25 mg

jedenkrát denne. U detí od 6 do 11 rokov sa podáva 12,5 mg jedenkrát denne.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka. Pre komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov, alergikov a

astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho

kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie

od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré
trpia alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u

nich pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Alergické dermatitídy a ekzémy

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s
ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie

protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov

alergických reakcií je veľmi široké, od kožných reakcií alebo zmenách na slizniciach až po

anafylaktické reakcie, ktoré môžu postihnutého ohrozovať na živote.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v

prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj

výživou.

Kontaktný kožný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s maximom zmien v epidermis

a koriu, vznikajúca u osôb so zmenenou reaktivitou kože. Pacient je senzibilizovaný

predchádzajúcim kontaktom s vyvolávajúcou substanciou (kontaktným alergénom).

Opakovaným kontaktom s alergénom vzniká akútna alebo chronická zápalová kontaktná

reakcia. Pri akútnom priebehu dominujú exudatívno-zápalové prejavy (erytrém, edém, vezikuly,

mokvanie, krusty), pri chronickom priebehu proliferatívno-zápalové prejavy (erytrém,

akantóza, deskvamácia, lichenifikácia).

Obrázok 1: Podobnosti a  rozdiely medzi atopickou a  kontaktnou dermatitídou.

Atopická dermatitída je chronické ochorenie, charakterizované recidivujúcim,
zápalovým postihnutím kože, sprevádzané s torpídnym pruritom. Do klinického obrazu patrí

suchosť kože (xeróza), ktorá je typickým prejavom zdravej aj postihnutej kože atopického

pacienta.

Medzi akútne kožné dermatitídy s  najčastejším výskytom patrí urt ikária (žihľavka).

Charakterizovaná je exantematickým výsevom typických eflorescencií, z ktorých primárnou je

urtika v  podobe ružového až červeného pupenca s  pomerne presným ohraničením

a výrazným pruritom. Niekedy sa urtikária označuje ako pseudoalergická kožná reakcia.

Osobitným typom alergických dermatitíd je solárna alergia (fotodermatóza). Ide o

reakciu imunitného systému na slnečné žiarenie alebo arteficiálny slnečný zdroj. Kožné prejavy

vznikajú na koži exponovanej UV žiareniu. Vo väčšine prípadov má charakter fototoxickej

dermatitídy (zápalová reakcia nemá imunologický podklad), výrazne menej sa manifestuje ako

fotoalergická reakcia (imunitná reakcia po kontakte s fotosenzibilizujúcou látkou).

Obrázok 2: Hlavné znaky diferenciálnej diagnózy urtikárie a   iných kožných ochorení
s podobnou symptomatológiou.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V prípade atopického ekzému neexistuje univerzálny terapeutický postup. Základom je

uplatňovanie základných pravidiel životosprávy a  bežnej hygieny. Osobitnú každodennú

starostlivosť si vyžaduje xeróza, ktorá je pre atopiu príznačná. Až v ďalšom slede sa krátkodobo

môžu indikovať lieky zo skupiny systémových H1-antihistaminík, výnimočnejšie je použitie

protizápalových liečiv.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať

regenerácii kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu

uplatňovať prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Histamín

Histamín patrí chemicky do skupiny biogénnych amínov. V  organizme ho syntetizujú

mastocyty, bazofily, krvné doštičky, ale aj histaminergné neuróny a enterochromafinné bunky.

Histamín je fyziologický mediátor, ktorého účinky sprostredkovávajú receptory pre histamín –

H1, H2, H3 a H4, ktoré sú lokalizované na cieľových bunkách rôznych tkanív.

Medzi účinky histamínu patrí najmä kontrakcia buniek hladkej svaloviny,
vazodilatácia, zvýšená cievna priepustnosť a   sekrécia hlienu. Uvoľnenie histamínu
môže vyvolať tachykardiu, pokles krvného tlaku a  arytmie.

Uvoľnenie histamínu vedie ďalej k  stimulácii žalúdočnej sekrécie a  dráždeniu nociceptívnych

nervových vlákien, výsledkom čoho je pocit svrbenia. Novšie sa preukázala jeho úloha ako

neurotransmitera, imunomodulátora a  látky, ktorá ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu,

angiogenézu a cirkadiánny rytmus.

Obrázok 3: Lokalizácia jednotlivých generácií receptorov pre histamín v ľudskom tele.

Histamín sa do obehu uvoľňuje zo zásobných granúl, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme buniek.

Najväčšie množstvo histamínu je lokalizované v mastocytoch (žírnych bunkách) a bazofiloch,

preto sú tieto typy buniek rozhodujúce pri včasnej alergickej odpovedi organizmu.

Uvoľnenie histamínu zo zásobných granúl prebieha imunologickou cestou alebo

neimunologickou cestou. V  prípade imunologickej cesty je spúšťačom uvoľnenia histamínu

komplex IgE-antigén. V tomto prípade je degranulácia mastocytov a bazofilov masívna.

V prípade neimunologickej cesty sú spúšťačmi vyplavenia histamínu iné látky, tzv. histamínové

liberátory. Tie sú obsiahnuté v  mnohých potravinách, ako napríklad jahody, paradajky,

bravčové mäso, kôrovce, vaječné bielko, kakao, špenát, ananás a  podobne. Do skupiny

histamínových liberátorov môžu patriť aj fyzikálne faktory (napr. chlad) alebo trauma.

Medzi histamínové liberátory patria aj niektoré liečivá: morfín, kodeín, metamizol, kyselina

acetylsalicylová, NSA, verapamil, amilorid, tiamín, barbituráty. V prípade salicylátov a mnohých

NSA (diklofenak, flurbiprofén, ketoprofén, indometacín a naproxén) ide navyše o liečivá, ktoré

potencujú uvoľňovanie histamínu sprostredkované IgE.

Obrázok 4: Cyklus svrbenia a  škrabania, kedy po prvotnom podráždení senzorických
neurónov histamínom a   následnom trení alebo škrabaní v  mieste podráždenia
dochádza k  opakovanému uvoľňovaniu histamínu a   zosilňovaniu histamínovej
reakcie.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať regenerácii

kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu uplatňovať

prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Pocit svrbenia v mieste podráždenia vedie u postihnutej osoby k nutkavému pocitu trenia alebo

škrabania v danom mieste. Ako už bolo spomenuté, mechanické dráždenie pokožky (vrátane

trenia a škrabania) vedie k ďalšiemu uvoľneniu histamínu a dráždeniu senzorických neurónov,

čím sa stupňuje začervenanie a pocit svrbenia (tzv. cyklus svrbenia a škrabania).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Emolienciá (lokálne)

4. Zinok (substitúcia)

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej

úrovni plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú

hemato-encefalickou bariérou, sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné agonisty –

stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom počet neaktívnych

receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1-antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1-antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a  IL-13

z mastocytov bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše dezloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom
účinku po perorálnom podaní.

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa uvádza iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej

ako 1 osoba z 10 000).

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. difenhydramín).

H1-antihistaminiká (lokálne)
Lokálne H1-antihistaminiká sú indikované na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej

podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím

hmyzom, urtikáriou a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie. V rámci asistovaného samoliečenia sa

z liečiv používa predovšetkým dimetindén.

Dimetindén patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie má antihistaminické a tiež lokálne

anestetické účinky.  Dimetindén znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu.

Lokálna aplikácia H1-antihistaminík vedie okrem iného ku zvýšeniu prahu svrbenia, čo má za následok

zmiernenie pocitu svrbenia v  mieste podráždenia a  zníženiu opakovaného mechanického dráždenia

vplyvom trenia a škrabania.

Bežná aplikácia lokálnych H1-antihistaminík pri podráždení pokožky zahŕňa aplikáciu 2 až 4 krát denne

priamo na postihnuté miesto. Prípravok by sa nemal nanášať, pokiaľ je prítomné poškodenie pokožky alebo

krvácanie.

Z  praktického hľadiska je pri lokálnej aplikácii terapeuticky výhodné použitie hydrogélových
foriem, ktoré majú chladivý účinok, čím zvyšujú účinnosť  H1-antihistaminík. Hydrogélové topické

formy súčasne zlepšujú prienik účinnej látky cez pokožku, čím urýchľujú nástup účinku.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku
(zvýšiť podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na humektanty

(zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože oklúziu, čím

nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a zároveň podporujú biosyntézu lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humentanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyalurónan sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum, a

tým zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z výskytu

kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Zinok (substitúcia)
Asi 6 % z  celkového obsahu zinku sa v konečnej fáze jeho distribúcie nachádza v koži, po svaloch
a  kostiach je teda orgánom s tretím najvyšším obsahom tohto minerálu.

V  rámci epidermy nachádzame jeho hojnejšie zastúpenie v  stratum basale a  spinosum v  porovnaní

s  ostatnými tromi vrstvami keratinocytov, čo je podmienené predovšetkým proliferačným

a diferenciačným potenciálom buniek týchto vrstiev epidermy. V dermis je koncentrácia zinku vyššia v  jej

hornej časti stratum papillare, keďže granuly mastocytov sú na zinok bohaté.

Účinnou terapiou seboroickej dermatitídy sú lokálne prípravky s obsahom solí zinku, pričom sa tu uplatňuje

ich antimykotický, keratolytický efekt a účinok na moduláciu hyperproliferácie.

Nedostatok zinku môže vyvolať klinické prejavy atopického ekzému, dokonca aj deterioráciu kožnej

bariéry so zvýšenou transepidermálnou stratou vody a zvýšenie celkových IgE. Suplementácia zinku viedla

následne u  pacientov s  najťažšími formami atopického ekzému, a  teda najnižšími hladinami zinku,

k výraznému zlepšeniu kožnej symptomatológie, pričom došlo aj k významnej redukcii pruritu.

Zinok sa v rámci suplementácie podáva u dospelých a dospievajúcich od 12 do 17 rokov v dávke 12,5 až 25 mg

jedenkrát denne. U detí od 6 do 11 rokov sa podáva 12,5 mg jedenkrát denne.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka. Pre komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov, alergikov a

astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho

kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie

od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré
trpia alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u

nich pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Alergické dermatitídy a ekzémy

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s
ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie

protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov

alergických reakcií je veľmi široké, od kožných reakcií alebo zmenách na slizniciach až po

anafylaktické reakcie, ktoré môžu postihnutého ohrozovať na živote.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v

prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj

výživou.

Kontaktný kožný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s maximom zmien v epidermis

a koriu, vznikajúca u osôb so zmenenou reaktivitou kože. Pacient je senzibilizovaný

predchádzajúcim kontaktom s vyvolávajúcou substanciou (kontaktným alergénom).

Opakovaným kontaktom s alergénom vzniká akútna alebo chronická zápalová kontaktná

reakcia. Pri akútnom priebehu dominujú exudatívno-zápalové prejavy (erytrém, edém, vezikuly,

mokvanie, krusty), pri chronickom priebehu proliferatívno-zápalové prejavy (erytrém,

akantóza, deskvamácia, lichenifikácia).

Obrázok 1: Podobnosti a  rozdiely medzi atopickou a  kontaktnou dermatitídou.

Atopická dermatitída je chronické ochorenie, charakterizované recidivujúcim,
zápalovým postihnutím kože, sprevádzané s torpídnym pruritom. Do klinického obrazu patrí

suchosť kože (xeróza), ktorá je typickým prejavom zdravej aj postihnutej kože atopického

pacienta.

Medzi akútne kožné dermatitídy s  najčastejším výskytom patrí urt ikária (žihľavka).

Charakterizovaná je exantematickým výsevom typických eflorescencií, z ktorých primárnou je

urtika v  podobe ružového až červeného pupenca s  pomerne presným ohraničením

a výrazným pruritom. Niekedy sa urtikária označuje ako pseudoalergická kožná reakcia.

Osobitným typom alergických dermatitíd je solárna alergia (fotodermatóza). Ide o

reakciu imunitného systému na slnečné žiarenie alebo arteficiálny slnečný zdroj. Kožné prejavy

vznikajú na koži exponovanej UV žiareniu. Vo väčšine prípadov má charakter fototoxickej

dermatitídy (zápalová reakcia nemá imunologický podklad), výrazne menej sa manifestuje ako

fotoalergická reakcia (imunitná reakcia po kontakte s fotosenzibilizujúcou látkou).

Obrázok 2: Hlavné znaky diferenciálnej diagnózy urtikárie a   iných kožných ochorení
s podobnou symptomatológiou.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V prípade atopického ekzému neexistuje univerzálny terapeutický postup. Základom je

uplatňovanie základných pravidiel životosprávy a  bežnej hygieny. Osobitnú každodennú

starostlivosť si vyžaduje xeróza, ktorá je pre atopiu príznačná. Až v ďalšom slede sa krátkodobo

môžu indikovať lieky zo skupiny systémových H1-antihistaminík, výnimočnejšie je použitie

protizápalových liečiv.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať

regenerácii kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu

uplatňovať prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Histamín

Histamín patrí chemicky do skupiny biogénnych amínov. V  organizme ho syntetizujú

mastocyty, bazofily, krvné doštičky, ale aj histaminergné neuróny a enterochromafinné bunky.

Histamín je fyziologický mediátor, ktorého účinky sprostredkovávajú receptory pre histamín –

H1, H2, H3 a H4, ktoré sú lokalizované na cieľových bunkách rôznych tkanív.

Medzi účinky histamínu patrí najmä kontrakcia buniek hladkej svaloviny,
vazodilatácia, zvýšená cievna priepustnosť a   sekrécia hlienu. Uvoľnenie histamínu
môže vyvolať tachykardiu, pokles krvného tlaku a  arytmie.

Uvoľnenie histamínu vedie ďalej k  stimulácii žalúdočnej sekrécie a  dráždeniu nociceptívnych

nervových vlákien, výsledkom čoho je pocit svrbenia. Novšie sa preukázala jeho úloha ako

neurotransmitera, imunomodulátora a  látky, ktorá ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu,

angiogenézu a cirkadiánny rytmus.

Obrázok 3: Lokalizácia jednotlivých generácií receptorov pre histamín v ľudskom tele.

Histamín sa do obehu uvoľňuje zo zásobných granúl, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme buniek.

Najväčšie množstvo histamínu je lokalizované v mastocytoch (žírnych bunkách) a bazofiloch,

preto sú tieto typy buniek rozhodujúce pri včasnej alergickej odpovedi organizmu.

Uvoľnenie histamínu zo zásobných granúl prebieha imunologickou cestou alebo

neimunologickou cestou. V  prípade imunologickej cesty je spúšťačom uvoľnenia histamínu

komplex IgE-antigén. V tomto prípade je degranulácia mastocytov a bazofilov masívna.

V prípade neimunologickej cesty sú spúšťačmi vyplavenia histamínu iné látky, tzv. histamínové

liberátory. Tie sú obsiahnuté v  mnohých potravinách, ako napríklad jahody, paradajky,

bravčové mäso, kôrovce, vaječné bielko, kakao, špenát, ananás a  podobne. Do skupiny

histamínových liberátorov môžu patriť aj fyzikálne faktory (napr. chlad) alebo trauma.

Medzi histamínové liberátory patria aj niektoré liečivá: morfín, kodeín, metamizol, kyselina

acetylsalicylová, NSA, verapamil, amilorid, tiamín, barbituráty. V prípade salicylátov a mnohých

NSA (diklofenak, flurbiprofén, ketoprofén, indometacín a naproxén) ide navyše o liečivá, ktoré

potencujú uvoľňovanie histamínu sprostredkované IgE.

Obrázok 4: Cyklus svrbenia a  škrabania, kedy po prvotnom podráždení senzorických
neurónov histamínom a   následnom trení alebo škrabaní v  mieste podráždenia
dochádza k  opakovanému uvoľňovaniu histamínu a   zosilňovaniu histamínovej
reakcie.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať regenerácii

kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu uplatňovať

prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Pocit svrbenia v mieste podráždenia vedie u postihnutej osoby k nutkavému pocitu trenia alebo

škrabania v danom mieste. Ako už bolo spomenuté, mechanické dráždenie pokožky (vrátane

trenia a škrabania) vedie k ďalšiemu uvoľneniu histamínu a dráždeniu senzorických neurónov,

čím sa stupňuje začervenanie a pocit svrbenia (tzv. cyklus svrbenia a škrabania).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Emolienciá (lokálne)

4. Zinok (substitúcia)

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej

úrovni plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú

hemato-encefalickou bariérou, sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné agonisty –

stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom počet neaktívnych

receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1-antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1-antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a  IL-13

z mastocytov bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše dezloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom
účinku po perorálnom podaní.

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa uvádza iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej

ako 1 osoba z 10 000).

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. difenhydramín).

H1-antihistaminiká (lokálne)
Lokálne H1-antihistaminiká sú indikované na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej

podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím

hmyzom, urtikáriou a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie. V rámci asistovaného samoliečenia sa

z liečiv používa predovšetkým dimetindén.

Dimetindén patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie má antihistaminické a tiež lokálne

anestetické účinky.  Dimetindén znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu.

Lokálna aplikácia H1-antihistaminík vedie okrem iného ku zvýšeniu prahu svrbenia, čo má za následok

zmiernenie pocitu svrbenia v  mieste podráždenia a  zníženiu opakovaného mechanického dráždenia

vplyvom trenia a škrabania.

Bežná aplikácia lokálnych H1-antihistaminík pri podráždení pokožky zahŕňa aplikáciu 2 až 4 krát denne

priamo na postihnuté miesto. Prípravok by sa nemal nanášať, pokiaľ je prítomné poškodenie pokožky alebo

krvácanie.

Z  praktického hľadiska je pri lokálnej aplikácii terapeuticky výhodné použitie hydrogélových
foriem, ktoré majú chladivý účinok, čím zvyšujú účinnosť  H1-antihistaminík. Hydrogélové topické

formy súčasne zlepšujú prienik účinnej látky cez pokožku, čím urýchľujú nástup účinku.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku
(zvýšiť podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na humektanty

(zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože oklúziu, čím

nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a zároveň podporujú biosyntézu lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humentanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyalurónan sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum, a

tým zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z výskytu

kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Zinok (substitúcia)
Asi 6 % z  celkového obsahu zinku sa v konečnej fáze jeho distribúcie nachádza v koži, po svaloch
a  kostiach je teda orgánom s tretím najvyšším obsahom tohto minerálu.

V  rámci epidermy nachádzame jeho hojnejšie zastúpenie v  stratum basale a  spinosum v  porovnaní

s  ostatnými tromi vrstvami keratinocytov, čo je podmienené predovšetkým proliferačným

a diferenciačným potenciálom buniek týchto vrstiev epidermy. V dermis je koncentrácia zinku vyššia v  jej

hornej časti stratum papillare, keďže granuly mastocytov sú na zinok bohaté.

Účinnou terapiou seboroickej dermatitídy sú lokálne prípravky s obsahom solí zinku, pričom sa tu uplatňuje

ich antimykotický, keratolytický efekt a účinok na moduláciu hyperproliferácie.

Nedostatok zinku môže vyvolať klinické prejavy atopického ekzému, dokonca aj deterioráciu kožnej

bariéry so zvýšenou transepidermálnou stratou vody a zvýšenie celkových IgE. Suplementácia zinku viedla

následne u  pacientov s  najťažšími formami atopického ekzému, a  teda najnižšími hladinami zinku,

k výraznému zlepšeniu kožnej symptomatológie, pričom došlo aj k významnej redukcii pruritu.

Zinok sa v rámci suplementácie podáva u dospelých a dospievajúcich od 12 do 17 rokov v dávke 12,5 až 25 mg

jedenkrát denne. U detí od 6 do 11 rokov sa podáva 12,5 mg jedenkrát denne.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka. Pre komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov, alergikov a

astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho

kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie

od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré
trpia alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u

nich pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Alergické dermatitídy a ekzémy

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s
ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie

protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov

alergických reakcií je veľmi široké, od kožných reakcií alebo zmenách na slizniciach až po

anafylaktické reakcie, ktoré môžu postihnutého ohrozovať na živote.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v

prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj

výživou.

Kontaktný kožný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s maximom zmien v epidermis

a koriu, vznikajúca u osôb so zmenenou reaktivitou kože. Pacient je senzibilizovaný

predchádzajúcim kontaktom s vyvolávajúcou substanciou (kontaktným alergénom).

Opakovaným kontaktom s alergénom vzniká akútna alebo chronická zápalová kontaktná

reakcia. Pri akútnom priebehu dominujú exudatívno-zápalové prejavy (erytrém, edém, vezikuly,

mokvanie, krusty), pri chronickom priebehu proliferatívno-zápalové prejavy (erytrém,

akantóza, deskvamácia, lichenifikácia).

Obrázok 1: Podobnosti a  rozdiely medzi atopickou a  kontaktnou dermatitídou.

Atopická dermatitída je chronické ochorenie, charakterizované recidivujúcim,
zápalovým postihnutím kože, sprevádzané s torpídnym pruritom. Do klinického obrazu patrí

suchosť kože (xeróza), ktorá je typickým prejavom zdravej aj postihnutej kože atopického

pacienta.

Medzi akútne kožné dermatitídy s  najčastejším výskytom patrí urt ikária (žihľavka).

Charakterizovaná je exantematickým výsevom typických eflorescencií, z ktorých primárnou je

urtika v  podobe ružového až červeného pupenca s  pomerne presným ohraničením

a výrazným pruritom. Niekedy sa urtikária označuje ako pseudoalergická kožná reakcia.

Osobitným typom alergických dermatitíd je solárna alergia (fotodermatóza). Ide o

reakciu imunitného systému na slnečné žiarenie alebo arteficiálny slnečný zdroj. Kožné prejavy

vznikajú na koži exponovanej UV žiareniu. Vo väčšine prípadov má charakter fototoxickej

dermatitídy (zápalová reakcia nemá imunologický podklad), výrazne menej sa manifestuje ako

fotoalergická reakcia (imunitná reakcia po kontakte s fotosenzibilizujúcou látkou).

Obrázok 2: Hlavné znaky diferenciálnej diagnózy urtikárie a   iných kožných ochorení
s podobnou symptomatológiou.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V prípade atopického ekzému neexistuje univerzálny terapeutický postup. Základom je

uplatňovanie základných pravidiel životosprávy a  bežnej hygieny. Osobitnú každodennú

starostlivosť si vyžaduje xeróza, ktorá je pre atopiu príznačná. Až v ďalšom slede sa krátkodobo

môžu indikovať lieky zo skupiny systémových H1-antihistaminík, výnimočnejšie je použitie

protizápalových liečiv.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať

regenerácii kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu

uplatňovať prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Histamín

Histamín patrí chemicky do skupiny biogénnych amínov. V  organizme ho syntetizujú

mastocyty, bazofily, krvné doštičky, ale aj histaminergné neuróny a enterochromafinné bunky.

Histamín je fyziologický mediátor, ktorého účinky sprostredkovávajú receptory pre histamín –

H1, H2, H3 a H4, ktoré sú lokalizované na cieľových bunkách rôznych tkanív.

Medzi účinky histamínu patrí najmä kontrakcia buniek hladkej svaloviny,
vazodilatácia, zvýšená cievna priepustnosť a   sekrécia hlienu. Uvoľnenie histamínu
môže vyvolať tachykardiu, pokles krvného tlaku a  arytmie.

Uvoľnenie histamínu vedie ďalej k  stimulácii žalúdočnej sekrécie a  dráždeniu nociceptívnych

nervových vlákien, výsledkom čoho je pocit svrbenia. Novšie sa preukázala jeho úloha ako

neurotransmitera, imunomodulátora a  látky, ktorá ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu,

angiogenézu a cirkadiánny rytmus.

Obrázok 3: Lokalizácia jednotlivých generácií receptorov pre histamín v ľudskom tele.

Histamín sa do obehu uvoľňuje zo zásobných granúl, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme buniek.

Najväčšie množstvo histamínu je lokalizované v mastocytoch (žírnych bunkách) a bazofiloch,

preto sú tieto typy buniek rozhodujúce pri včasnej alergickej odpovedi organizmu.

Uvoľnenie histamínu zo zásobných granúl prebieha imunologickou cestou alebo

neimunologickou cestou. V  prípade imunologickej cesty je spúšťačom uvoľnenia histamínu

komplex IgE-antigén. V tomto prípade je degranulácia mastocytov a bazofilov masívna.

V prípade neimunologickej cesty sú spúšťačmi vyplavenia histamínu iné látky, tzv. histamínové

liberátory. Tie sú obsiahnuté v  mnohých potravinách, ako napríklad jahody, paradajky,

bravčové mäso, kôrovce, vaječné bielko, kakao, špenát, ananás a  podobne. Do skupiny

histamínových liberátorov môžu patriť aj fyzikálne faktory (napr. chlad) alebo trauma.

Medzi histamínové liberátory patria aj niektoré liečivá: morfín, kodeín, metamizol, kyselina

acetylsalicylová, NSA, verapamil, amilorid, tiamín, barbituráty. V prípade salicylátov a mnohých

NSA (diklofenak, flurbiprofén, ketoprofén, indometacín a naproxén) ide navyše o liečivá, ktoré

potencujú uvoľňovanie histamínu sprostredkované IgE.

Obrázok 4: Cyklus svrbenia a  škrabania, kedy po prvotnom podráždení senzorických
neurónov histamínom a   následnom trení alebo škrabaní v  mieste podráždenia
dochádza k  opakovanému uvoľňovaniu histamínu a   zosilňovaniu histamínovej
reakcie.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať regenerácii

kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu uplatňovať

prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Pocit svrbenia v mieste podráždenia vedie u postihnutej osoby k nutkavému pocitu trenia alebo

škrabania v danom mieste. Ako už bolo spomenuté, mechanické dráždenie pokožky (vrátane

trenia a škrabania) vedie k ďalšiemu uvoľneniu histamínu a dráždeniu senzorických neurónov,

čím sa stupňuje začervenanie a pocit svrbenia (tzv. cyklus svrbenia a škrabania).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Emolienciá (lokálne)

4. Zinok (substitúcia)

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej

úrovni plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú

hemato-encefalickou bariérou, sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné agonisty –

stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom počet neaktívnych

receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1-antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1-antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a  IL-13

z mastocytov bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše dezloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom
účinku po perorálnom podaní.

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa uvádza iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej

ako 1 osoba z 10 000).

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. difenhydramín).

H1-antihistaminiká (lokálne)
Lokálne H1-antihistaminiká sú indikované na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej

podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím

hmyzom, urtikáriou a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie. V rámci asistovaného samoliečenia sa

z liečiv používa predovšetkým dimetindén.

Dimetindén patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie má antihistaminické a tiež lokálne

anestetické účinky.  Dimetindén znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu.

Lokálna aplikácia H1-antihistaminík vedie okrem iného ku zvýšeniu prahu svrbenia, čo má za následok

zmiernenie pocitu svrbenia v  mieste podráždenia a  zníženiu opakovaného mechanického dráždenia

vplyvom trenia a škrabania.

Bežná aplikácia lokálnych H1-antihistaminík pri podráždení pokožky zahŕňa aplikáciu 2 až 4 krát denne

priamo na postihnuté miesto. Prípravok by sa nemal nanášať, pokiaľ je prítomné poškodenie pokožky alebo

krvácanie.

Z  praktického hľadiska je pri lokálnej aplikácii terapeuticky výhodné použitie hydrogélových
foriem, ktoré majú chladivý účinok, čím zvyšujú účinnosť  H1-antihistaminík. Hydrogélové topické

formy súčasne zlepšujú prienik účinnej látky cez pokožku, čím urýchľujú nástup účinku.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku
(zvýšiť podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na humektanty

(zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože oklúziu, čím

nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a zároveň podporujú biosyntézu lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humentanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyalurónan sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum, a

tým zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z výskytu

kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Zinok (substitúcia)
Asi 6 % z  celkového obsahu zinku sa v konečnej fáze jeho distribúcie nachádza v koži, po svaloch
a  kostiach je teda orgánom s tretím najvyšším obsahom tohto minerálu.

V  rámci epidermy nachádzame jeho hojnejšie zastúpenie v  stratum basale a  spinosum v  porovnaní

s  ostatnými tromi vrstvami keratinocytov, čo je podmienené predovšetkým proliferačným

a diferenciačným potenciálom buniek týchto vrstiev epidermy. V dermis je koncentrácia zinku vyššia v  jej

hornej časti stratum papillare, keďže granuly mastocytov sú na zinok bohaté.

Účinnou terapiou seboroickej dermatitídy sú lokálne prípravky s obsahom solí zinku, pričom sa tu uplatňuje

ich antimykotický, keratolytický efekt a účinok na moduláciu hyperproliferácie.

Nedostatok zinku môže vyvolať klinické prejavy atopického ekzému, dokonca aj deterioráciu kožnej

bariéry so zvýšenou transepidermálnou stratou vody a zvýšenie celkových IgE. Suplementácia zinku viedla

následne u  pacientov s  najťažšími formami atopického ekzému, a  teda najnižšími hladinami zinku,

k výraznému zlepšeniu kožnej symptomatológie, pričom došlo aj k významnej redukcii pruritu.

Zinok sa v rámci suplementácie podáva u dospelých a dospievajúcich od 12 do 17 rokov v dávke 12,5 až 25 mg

jedenkrát denne. U detí od 6 do 11 rokov sa podáva 12,5 mg jedenkrát denne.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka. Pre komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov, alergikov a

astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho

kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie

od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré
trpia alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u

nich pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Alergické dermatitídy a ekzémy

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s
ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie

protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov

alergických reakcií je veľmi široké, od kožných reakcií alebo zmenách na slizniciach až po

anafylaktické reakcie, ktoré môžu postihnutého ohrozovať na živote.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v

prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj

výživou.

Kontaktný kožný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s maximom zmien v epidermis

a koriu, vznikajúca u osôb so zmenenou reaktivitou kože. Pacient je senzibilizovaný

predchádzajúcim kontaktom s vyvolávajúcou substanciou (kontaktným alergénom).

Opakovaným kontaktom s alergénom vzniká akútna alebo chronická zápalová kontaktná

reakcia. Pri akútnom priebehu dominujú exudatívno-zápalové prejavy (erytrém, edém, vezikuly,

mokvanie, krusty), pri chronickom priebehu proliferatívno-zápalové prejavy (erytrém,

akantóza, deskvamácia, lichenifikácia).

Obrázok 1: Podobnosti a  rozdiely medzi atopickou a  kontaktnou dermatitídou.

Atopická dermatitída je chronické ochorenie, charakterizované recidivujúcim,
zápalovým postihnutím kože, sprevádzané s torpídnym pruritom. Do klinického obrazu patrí

suchosť kože (xeróza), ktorá je typickým prejavom zdravej aj postihnutej kože atopického

pacienta.

Medzi akútne kožné dermatitídy s  najčastejším výskytom patrí urt ikária (žihľavka).

Charakterizovaná je exantematickým výsevom typických eflorescencií, z ktorých primárnou je

urtika v  podobe ružového až červeného pupenca s  pomerne presným ohraničením

a výrazným pruritom. Niekedy sa urtikária označuje ako pseudoalergická kožná reakcia.

Osobitným typom alergických dermatitíd je solárna alergia (fotodermatóza). Ide o

reakciu imunitného systému na slnečné žiarenie alebo arteficiálny slnečný zdroj. Kožné prejavy

vznikajú na koži exponovanej UV žiareniu. Vo väčšine prípadov má charakter fototoxickej

dermatitídy (zápalová reakcia nemá imunologický podklad), výrazne menej sa manifestuje ako

fotoalergická reakcia (imunitná reakcia po kontakte s fotosenzibilizujúcou látkou).

Obrázok 2: Hlavné znaky diferenciálnej diagnózy urtikárie a   iných kožných ochorení
s podobnou symptomatológiou.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V prípade atopického ekzému neexistuje univerzálny terapeutický postup. Základom je

uplatňovanie základných pravidiel životosprávy a  bežnej hygieny. Osobitnú každodennú

starostlivosť si vyžaduje xeróza, ktorá je pre atopiu príznačná. Až v ďalšom slede sa krátkodobo

môžu indikovať lieky zo skupiny systémových H1-antihistaminík, výnimočnejšie je použitie

protizápalových liečiv.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať

regenerácii kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu

uplatňovať prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Histamín

Histamín patrí chemicky do skupiny biogénnych amínov. V  organizme ho syntetizujú

mastocyty, bazofily, krvné doštičky, ale aj histaminergné neuróny a enterochromafinné bunky.

Histamín je fyziologický mediátor, ktorého účinky sprostredkovávajú receptory pre histamín –

H1, H2, H3 a H4, ktoré sú lokalizované na cieľových bunkách rôznych tkanív.

Medzi účinky histamínu patrí najmä kontrakcia buniek hladkej svaloviny,
vazodilatácia, zvýšená cievna priepustnosť a   sekrécia hlienu. Uvoľnenie histamínu
môže vyvolať tachykardiu, pokles krvného tlaku a  arytmie.

Uvoľnenie histamínu vedie ďalej k  stimulácii žalúdočnej sekrécie a  dráždeniu nociceptívnych

nervových vlákien, výsledkom čoho je pocit svrbenia. Novšie sa preukázala jeho úloha ako

neurotransmitera, imunomodulátora a  látky, ktorá ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu,

angiogenézu a cirkadiánny rytmus.

Obrázok 3: Lokalizácia jednotlivých generácií receptorov pre histamín v ľudskom tele.

Histamín sa do obehu uvoľňuje zo zásobných granúl, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme buniek.

Najväčšie množstvo histamínu je lokalizované v mastocytoch (žírnych bunkách) a bazofiloch,

preto sú tieto typy buniek rozhodujúce pri včasnej alergickej odpovedi organizmu.

Uvoľnenie histamínu zo zásobných granúl prebieha imunologickou cestou alebo

neimunologickou cestou. V  prípade imunologickej cesty je spúšťačom uvoľnenia histamínu

komplex IgE-antigén. V tomto prípade je degranulácia mastocytov a bazofilov masívna.

V prípade neimunologickej cesty sú spúšťačmi vyplavenia histamínu iné látky, tzv. histamínové

liberátory. Tie sú obsiahnuté v  mnohých potravinách, ako napríklad jahody, paradajky,

bravčové mäso, kôrovce, vaječné bielko, kakao, špenát, ananás a  podobne. Do skupiny

histamínových liberátorov môžu patriť aj fyzikálne faktory (napr. chlad) alebo trauma.

Medzi histamínové liberátory patria aj niektoré liečivá: morfín, kodeín, metamizol, kyselina

acetylsalicylová, NSA, verapamil, amilorid, tiamín, barbituráty. V prípade salicylátov a mnohých

NSA (diklofenak, flurbiprofén, ketoprofén, indometacín a naproxén) ide navyše o liečivá, ktoré

potencujú uvoľňovanie histamínu sprostredkované IgE.

Obrázok 4: Cyklus svrbenia a  škrabania, kedy po prvotnom podráždení senzorických
neurónov histamínom a   následnom trení alebo škrabaní v  mieste podráždenia
dochádza k  opakovanému uvoľňovaniu histamínu a   zosilňovaniu histamínovej
reakcie.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať regenerácii

kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu uplatňovať

prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Pocit svrbenia v mieste podráždenia vedie u postihnutej osoby k nutkavému pocitu trenia alebo

škrabania v danom mieste. Ako už bolo spomenuté, mechanické dráždenie pokožky (vrátane

trenia a škrabania) vedie k ďalšiemu uvoľneniu histamínu a dráždeniu senzorických neurónov,

čím sa stupňuje začervenanie a pocit svrbenia (tzv. cyklus svrbenia a škrabania).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Emolienciá (lokálne)

4. Zinok (substitúcia)

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej

úrovni plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú

hemato-encefalickou bariérou, sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné agonisty –

stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom počet neaktívnych

receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1-antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1-antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a  IL-13

z mastocytov bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše dezloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom
účinku po perorálnom podaní.

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa uvádza iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej

ako 1 osoba z 10 000).

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. difenhydramín).

H1-antihistaminiká (lokálne)
Lokálne H1-antihistaminiká sú indikované na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej

podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím

hmyzom, urtikáriou a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie. V rámci asistovaného samoliečenia sa

z liečiv používa predovšetkým dimetindén.

Dimetindén patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie má antihistaminické a tiež lokálne

anestetické účinky.  Dimetindén znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu.

Lokálna aplikácia H1-antihistaminík vedie okrem iného ku zvýšeniu prahu svrbenia, čo má za následok

zmiernenie pocitu svrbenia v  mieste podráždenia a  zníženiu opakovaného mechanického dráždenia

vplyvom trenia a škrabania.

Bežná aplikácia lokálnych H1-antihistaminík pri podráždení pokožky zahŕňa aplikáciu 2 až 4 krát denne

priamo na postihnuté miesto. Prípravok by sa nemal nanášať, pokiaľ je prítomné poškodenie pokožky alebo

krvácanie.

Z  praktického hľadiska je pri lokálnej aplikácii terapeuticky výhodné použitie hydrogélových
foriem, ktoré majú chladivý účinok, čím zvyšujú účinnosť  H1-antihistaminík. Hydrogélové topické

formy súčasne zlepšujú prienik účinnej látky cez pokožku, čím urýchľujú nástup účinku.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku
(zvýšiť podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na humektanty

(zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože oklúziu, čím

nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a zároveň podporujú biosyntézu lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humentanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyalurónan sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum, a

tým zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z výskytu

kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Zinok (substitúcia)
Asi 6 % z  celkového obsahu zinku sa v konečnej fáze jeho distribúcie nachádza v koži, po svaloch
a  kostiach je teda orgánom s tretím najvyšším obsahom tohto minerálu.

V  rámci epidermy nachádzame jeho hojnejšie zastúpenie v  stratum basale a  spinosum v  porovnaní

s  ostatnými tromi vrstvami keratinocytov, čo je podmienené predovšetkým proliferačným

a diferenciačným potenciálom buniek týchto vrstiev epidermy. V dermis je koncentrácia zinku vyššia v  jej

hornej časti stratum papillare, keďže granuly mastocytov sú na zinok bohaté.

Účinnou terapiou seboroickej dermatitídy sú lokálne prípravky s obsahom solí zinku, pričom sa tu uplatňuje

ich antimykotický, keratolytický efekt a účinok na moduláciu hyperproliferácie.

Nedostatok zinku môže vyvolať klinické prejavy atopického ekzému, dokonca aj deterioráciu kožnej

bariéry so zvýšenou transepidermálnou stratou vody a zvýšenie celkových IgE. Suplementácia zinku viedla

následne u  pacientov s  najťažšími formami atopického ekzému, a  teda najnižšími hladinami zinku,

k výraznému zlepšeniu kožnej symptomatológie, pričom došlo aj k významnej redukcii pruritu.

Zinok sa v rámci suplementácie podáva u dospelých a dospievajúcich od 12 do 17 rokov v dávke 12,5 až 25 mg

jedenkrát denne. U detí od 6 do 11 rokov sa podáva 12,5 mg jedenkrát denne.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka. Pre komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov, alergikov a

astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho

kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie

od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré
trpia alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u

nich pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Alergické dermatitídy a ekzémy

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s
ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie

protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov

alergických reakcií je veľmi široké, od kožných reakcií alebo zmenách na slizniciach až po

anafylaktické reakcie, ktoré môžu postihnutého ohrozovať na živote.

Alergická reakcia je hypersenzitívna reakcia organizmu na antigény bežne prítomné v

prostredí. Imunitná odpoveď je regulovaná aj neuroendokrinnými a psychickými vplyvmi, ako aj

výživou.

Kontaktný kožný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s maximom zmien v epidermis

a koriu, vznikajúca u osôb so zmenenou reaktivitou kože. Pacient je senzibilizovaný

predchádzajúcim kontaktom s vyvolávajúcou substanciou (kontaktným alergénom).

Opakovaným kontaktom s alergénom vzniká akútna alebo chronická zápalová kontaktná

reakcia. Pri akútnom priebehu dominujú exudatívno-zápalové prejavy (erytrém, edém, vezikuly,

mokvanie, krusty), pri chronickom priebehu proliferatívno-zápalové prejavy (erytrém,

akantóza, deskvamácia, lichenifikácia).

Obrázok 1: Podobnosti a  rozdiely medzi atopickou a  kontaktnou dermatitídou.

Atopická dermatitída je chronické ochorenie, charakterizované recidivujúcim,
zápalovým postihnutím kože, sprevádzané s torpídnym pruritom. Do klinického obrazu patrí

suchosť kože (xeróza), ktorá je typickým prejavom zdravej aj postihnutej kože atopického

pacienta.

Medzi akútne kožné dermatitídy s  najčastejším výskytom patrí urt ikária (žihľavka).

Charakterizovaná je exantematickým výsevom typických eflorescencií, z ktorých primárnou je

urtika v  podobe ružového až červeného pupenca s  pomerne presným ohraničením

a výrazným pruritom. Niekedy sa urtikária označuje ako pseudoalergická kožná reakcia.

Osobitným typom alergických dermatitíd je solárna alergia (fotodermatóza). Ide o

reakciu imunitného systému na slnečné žiarenie alebo arteficiálny slnečný zdroj. Kožné prejavy

vznikajú na koži exponovanej UV žiareniu. Vo väčšine prípadov má charakter fototoxickej

dermatitídy (zápalová reakcia nemá imunologický podklad), výrazne menej sa manifestuje ako

fotoalergická reakcia (imunitná reakcia po kontakte s fotosenzibilizujúcou látkou).

Obrázok 2: Hlavné znaky diferenciálnej diagnózy urtikárie a   iných kožných ochorení
s podobnou symptomatológiou.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V prípade atopického ekzému neexistuje univerzálny terapeutický postup. Základom je

uplatňovanie základných pravidiel životosprávy a  bežnej hygieny. Osobitnú každodennú

starostlivosť si vyžaduje xeróza, ktorá je pre atopiu príznačná. Až v ďalšom slede sa krátkodobo

môžu indikovať lieky zo skupiny systémových H1-antihistaminík, výnimočnejšie je použitie

protizápalových liečiv.

V  rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať

regenerácii kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu

uplatňovať prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Histamín

Histamín patrí chemicky do skupiny biogénnych amínov. V  organizme ho syntetizujú

mastocyty, bazofily, krvné doštičky, ale aj histaminergné neuróny a enterochromafinné bunky.

Histamín je fyziologický mediátor, ktorého účinky sprostredkovávajú receptory pre histamín –

H1, H2, H3 a H4, ktoré sú lokalizované na cieľových bunkách rôznych tkanív.

Medzi účinky histamínu patrí najmä kontrakcia buniek hladkej svaloviny,
vazodilatácia, zvýšená cievna priepustnosť a   sekrécia hlienu. Uvoľnenie histamínu
môže vyvolať tachykardiu, pokles krvného tlaku a  arytmie.

Uvoľnenie histamínu vedie ďalej k  stimulácii žalúdočnej sekrécie a  dráždeniu nociceptívnych

nervových vlákien, výsledkom čoho je pocit svrbenia. Novšie sa preukázala jeho úloha ako

neurotransmitera, imunomodulátora a  látky, ktorá ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu,

angiogenézu a cirkadiánny rytmus.

Obrázok 3: Lokalizácia jednotlivých generácií receptorov pre histamín v ľudskom tele.

Histamín sa do obehu uvoľňuje zo zásobných granúl, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme buniek.

Najväčšie množstvo histamínu je lokalizované v mastocytoch (žírnych bunkách) a bazofiloch,

preto sú tieto typy buniek rozhodujúce pri včasnej alergickej odpovedi organizmu.

Uvoľnenie histamínu zo zásobných granúl prebieha imunologickou cestou alebo

neimunologickou cestou. V  prípade imunologickej cesty je spúšťačom uvoľnenia histamínu

komplex IgE-antigén. V tomto prípade je degranulácia mastocytov a bazofilov masívna.

V prípade neimunologickej cesty sú spúšťačmi vyplavenia histamínu iné látky, tzv. histamínové

liberátory. Tie sú obsiahnuté v  mnohých potravinách, ako napríklad jahody, paradajky,

bravčové mäso, kôrovce, vaječné bielko, kakao, špenát, ananás a  podobne. Do skupiny

histamínových liberátorov môžu patriť aj fyzikálne faktory (napr. chlad) alebo trauma.

Medzi histamínové liberátory patria aj niektoré liečivá: morfín, kodeín, metamizol, kyselina

acetylsalicylová, NSA, verapamil, amilorid, tiamín, barbituráty. V prípade salicylátov a mnohých

NSA (diklofenak, flurbiprofén, ketoprofén, indometacín a naproxén) ide navyše o liečivá, ktoré

potencujú uvoľňovanie histamínu sprostredkované IgE.

Obrázok 4: Cyklus svrbenia a  škrabania, kedy po prvotnom podráždení senzorických
neurónov histamínom a   následnom trení alebo škrabaní v  mieste podráždenia
dochádza k  opakovanému uvoľňovaniu histamínu a   zosilňovaniu histamínovej
reakcie.

Základom terapie kontaktnej dermatitídy je eliminácia styku s alergénom. Používajú sa

lokálne alebo systémové H1-antihistaminiká, ktoré je možné vo vybraných prípadoch doplniť

kortikoidmi s protizápalovým pôsobením.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže napomáhať regenerácii

kože. Možné je tiež podporné podávanie probiotík. Na podporu liečby sa môžu uplatňovať

prípravky charakteru liečebnej kozmetiky.

Pocit svrbenia v mieste podráždenia vedie u postihnutej osoby k nutkavému pocitu trenia alebo

škrabania v danom mieste. Ako už bolo spomenuté, mechanické dráždenie pokožky (vrátane

trenia a škrabania) vedie k ďalšiemu uvoľneniu histamínu a dráždeniu senzorických neurónov,

čím sa stupňuje začervenanie a pocit svrbenia (tzv. cyklus svrbenia a škrabania).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Emolienciá (lokálne)

4. Zinok (substitúcia)

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej

úrovni plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú

hemato-encefalickou bariérou, sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné agonisty –

stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom počet neaktívnych

receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1-antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1-antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a  IL-13

z mastocytov bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše dezloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom
účinku po perorálnom podaní.

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa uvádza iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej

ako 1 osoba z 10 000).

V prípade potreby je použitie systémových H1-antihistaminík možné kombinovať aj s lokálnou aplikáciou H1-

antihistaminík (napr. difenhydramín).

H1-antihistaminiká (lokálne)
Lokálne H1-antihistaminiká sú indikované na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej

podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím

hmyzom, urtikáriou a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie. V rámci asistovaného samoliečenia sa

z liečiv používa predovšetkým dimetindén.

Dimetindén patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie má antihistaminické a tiež lokálne

anestetické účinky.  Dimetindén znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu.

Lokálna aplikácia H1-antihistaminík vedie okrem iného ku zvýšeniu prahu svrbenia, čo má za následok

zmiernenie pocitu svrbenia v  mieste podráždenia a  zníženiu opakovaného mechanického dráždenia

vplyvom trenia a škrabania.

Bežná aplikácia lokálnych H1-antihistaminík pri podráždení pokožky zahŕňa aplikáciu 2 až 4 krát denne

priamo na postihnuté miesto. Prípravok by sa nemal nanášať, pokiaľ je prítomné poškodenie pokožky alebo

krvácanie.

Z  praktického hľadiska je pri lokálnej aplikácii terapeuticky výhodné použitie hydrogélových
foriem, ktoré majú chladivý účinok, čím zvyšujú účinnosť  H1-antihistaminík. Hydrogélové topické

formy súčasne zlepšujú prienik účinnej látky cez pokožku, čím urýchľujú nástup účinku.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku
(zvýšiť podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na humektanty

(zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože oklúziu, čím

nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a zároveň podporujú biosyntézu lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humentanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyalurónan sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum, a

tým zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z výskytu

kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Zinok (substitúcia)
Asi 6 % z  celkového obsahu zinku sa v konečnej fáze jeho distribúcie nachádza v koži, po svaloch
a  kostiach je teda orgánom s tretím najvyšším obsahom tohto minerálu.

V  rámci epidermy nachádzame jeho hojnejšie zastúpenie v  stratum basale a  spinosum v  porovnaní

s  ostatnými tromi vrstvami keratinocytov, čo je podmienené predovšetkým proliferačným

a diferenciačným potenciálom buniek týchto vrstiev epidermy. V dermis je koncentrácia zinku vyššia v  jej

hornej časti stratum papillare, keďže granuly mastocytov sú na zinok bohaté.

Účinnou terapiou seboroickej dermatitídy sú lokálne prípravky s obsahom solí zinku, pričom sa tu uplatňuje

ich antimykotický, keratolytický efekt a účinok na moduláciu hyperproliferácie.

Nedostatok zinku môže vyvolať klinické prejavy atopického ekzému, dokonca aj deterioráciu kožnej

bariéry so zvýšenou transepidermálnou stratou vody a zvýšenie celkových IgE. Suplementácia zinku viedla

následne u  pacientov s  najťažšími formami atopického ekzému, a  teda najnižšími hladinami zinku,

k výraznému zlepšeniu kožnej symptomatológie, pričom došlo aj k významnej redukcii pruritu.

Zinok sa v rámci suplementácie podáva u dospelých a dospievajúcich od 12 do 17 rokov v dávke 12,5 až 25 mg

jedenkrát denne. U detí od 6 do 11 rokov sa podáva 12,5 mg jedenkrát denne.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka. Pre komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov, alergikov a

astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií mliečneho

kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať probiotické baktérie

od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré
trpia alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u

nich pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Bolesť hlavy spravidla vzniká v  senzitívnych štruktúrach hlavy nociceptívnou stimuláciou

rôzneho pôvodu. Najväčšiu skupinu tvoria primárne bolesti hlavy, pri ktorých sa nezisťuje

žiadna štrukturálna lézia, ani celkové ochorenie. So stúpajúcim vekom pribúda výskyt
sekundárnych bolestí hlavy, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a  často aj život pacienta.

Akútnymi bolesťami hlavy vo forme častých epizód, resp. záchvatov trpí 15 % až 20 % populácie.

Tieto bolesti hlavy sa  označujú ako primárne alebo funkčné, lebo ich primárnou príčinou je

porucha neuroregulačných funkcií. Bolesť hlavy je ich hlavným a často len jediným príznakom.

Najčastejšie primárne bolesti hlavy sú migréna a   tenzná bolesť hlavy, zriedkavejšie sa

vyskytuje tzv. cluster headache.

Obrázok 1: Klasifikácia bolestí hlavy. (zdroj: solen.sk)

 

Migréna je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi intenzívnych

jednostranných, zvyčajne pulzujúcich bolestí hlavy. Tieto sú spravidla sprevádzané nauzeou,

fotofóbiou a rôznymi ďalšími neurologickými, gastrointestinálnymi a vegetatívnymi príznakmi.

Migréna

Atak migrény trvá 4 – 72 hodín. Pri trvaní nad 72 hod. ide o status migrenosus. Medzi záchvatmi

pacienti spravidla nemajú žiadne zdravotné ťažkosti. Bolesť má najčastejšie pulzujúci charakter,

ale môže byť aj tlaková, tupá alebo aj pichavá.

Tenzná bolesť hlavy

Tenzná bolesť hlavy sa manifestuje opakovanou bolesťou hlavy, ktorú pacienti charakterizujú

ako tupú. Pacienti majú pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo

forme „čiapky“. Bolesť pacienti popisujú ako zovretie, tlak, napätie, ktoré je najvýraznejšie

v okcipitálnej oblasti. Niekedy majú pacienti svalové spazmy v oblasti šijového a perikraniálneho

svalstva.

Cluster headache

Cluster headache je charakterizovaná veľmi silnou akútnou krutou striktne unilaterálnou

bolesťou v orbitálnej, supraorbitálnej a temporálnej oblasti. Záchvat tejto bolesti trvá 15 až 180

min. V  priebehu 24 hodín sa vyskytuje 1 až 8-krát, často v  noci. Bolesť je združená so

slzením, zdurením nosnej sliznice, rhinoreou, potením na čele a  tvári a  opuchom viečka.

Pacienti sú pre veľkú intenzitu bolesti agitovaní, snažia sa chodiť, lebo bolesti sú výraznejšie

v  ľahu. Ataky prichádzajú v  sériách (tzv. klastroch), ktoré trvajú najčastejšie 4 − 8 týždňov.

Medzi nimi sú obdobia v plnej remisii v trvaní mesiacov až rokov.

Obrázok 2: Klinické príznaky a   charakteristiky hlavných typov bolestí hlavy. (zdroj:
solen.sk)

 

V rámci manažmentu bolesti hlavy sa uplatňujú predovšetkým analgetiká na systémové

podanie, často v  kombináciách, resp. s  využitím adjuvantných liečiv. Zároveň sa uplatňujú

nefarmakologické postupy a významnú rolu hrajú tiež režimové opatrenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Magnézium (substitúcia)

3. Rimbaba obyčajná (partenolid)

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)
Farmakologický manažment, opierajúci sa o posledné informácie a inovácie, má neustále za cieľ vyvolať u

pacienta analgetický stav, teda stav bez bolesti. Analgetický účinok spočíva v prerušení vedenia

bolestivých podnetov na niektorom úseku v priebehu dráhy bolesti, ktorá vedie z periférnych štruktúr

(tkanivo kože, svalov, kostí, vnútorných orgánov) do miechy, do t alamu a do mozgovej kôry.

Obrázok 3: Mechanizmus analgetík-antiflogistík (NSA). (zdroj: springer.com)

Systémové analgetiká-antireumatiká (nesteroidové antiflogistiká, NSA) na perorálne použitie potláčajú

bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nesteroidové antiflogistiká:

sú dostupné aj vo formách s rýchlym nástupom analgetického účinku,

majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť analgetického účinku (podľa hodnoty NNT),

dosiahnu výraznejší protizápalový účinok oproti lokálne aplikovaným NSA,

sú kombinovateľné s paracetamolom a adjuvantnými liečivami.

Nástup analgetického účinku bežných perorálnych foriem sa pohybuje v intervale 30-60 minút. Výnimku

tvoria liekové formy s rýchlym nástupom účinku, ktorý sa pohybuje v intervale 10-20 minút.

Obrázok 4: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra Number Need to Treat
(NNT). Čím je hodnota NNT nižšia, tým je vyššia pravdepodobnosť subjektívnej úľavy od bolesti
u pacienta. (zdroj: pharmaceutical-journal.com)

Použitie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

 Paracetamol

Analgetický účinok paracetamolu nie je ešte presne objasnený, avšak predpokladá sa, že pôsobí inou

cestou ako tlmením aktivity enzýmu COX na periférii.

Paracetamol je možné použiť na perorálne podanie samostatne a jeho analgetický efekt je možné
zvýšiť pridaním adjuvantných liečiv. Príkladom je kofeín, ktorý signifikantne zvyšuje analgetickú
účinnosť paracetamolu. Medzi ďalšie vhodné adjuvanciá zaraďujeme napríklad propyfenazón.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v  prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Magnézium (substitúcia)
Záchvat migrény začína v CNS na úrovni mozgového kmeňa. Spúšťa sa v prípade, že neuróny sú v stave

zvýšenej dráždivosti, čiže je prítomná zvýšená aktivácia NMDA receptorov. V prípade nedostatku magnézia

sa dostáva do bunky nadmerné množstvo vápnika, čím sa dosiahne zvýšená excitabilita neurónu. V  tejto

fáze sa spravidla objavuje aura, ktorá predchádza záchvatu migrény.

Nadmerné podráždenie neurónov v  oblasti mozgového kmeňa má za následok vyplavenie väčšieho

množstva sérotonínu, ktorý spôsobí zvýšenú dilatáciu ciev, ktorá je zodpovedná za hlavný prejav migrény –

pulzujúcu silnú bolesť hlavy.

V prípade prísunu dostatočného množstva magnézia sa blokujú NMDA receptory, čím nedochádza
k stavom zvýšenej excitability neurónov a  rozvinutiu záchvatu migrény.

V  prípade rozvinutého záchvatu migrény magnézium tlmí vylučovanie sérotonínu, takže nedochádza

k výraznému rozšíreniu ciev, čím sa priebeh záchvatu migrény zmierňuje.

Ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v sére počas záchvatu migrény a jednak aj

nižšie hodnoty koncentrácie intracelulárneho magnézia aj v  mimozáchvatovom období.

Magnézium predstavuje terapeutickú voľbu u  tehotných žien, kde je kvôli kontraindikáciám

nepoužiteľná väčšina špecifických antimigreník a  analgetík. Magnézium má zároveň preukázaný
preventívny účinok týkajúci sa migrény spojenej s menštruáciou.

Obrázok 5: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Rimbaba obyčajná (partenolid)
Z fytofarmák používaných v tradičnom liečiteľstve má schválené zdravotné tvrdenie podpora

analgetického pôsobenia pri záchvatovitých bolestiach hlavy jedine rimbaba obyčajná (Tanacetum

partenium).

Rimbaba obyčajná obsahuje a ktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú dilatáciu ciev
cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. Partenolid ľahko prechádza cez bunkovú

membránu.

Obrázok 6: Rimbaba obyčajná obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú
dilatáciu ciev cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. (zdroj: en.wikipedia.org)

Partenolid patrí medzi seskviterpény a účinkuje ako antagonista 5HT receptorov pre sérotonín. Zároveň 

blokuje NO kaskádu a následné uvoľnenie prozápalových cytokínov (TNF-alfa a IL-6), ktoré zohrávajú úlohu

v patogenéze migrény.

Partenolid zároveň pôsobí ako parciálny agonista a  znižuje tak aktivitu senzorických neurónov, ktorých

dráždenie môže zohrávať úlohu pri nástupe záchvatu migrény.

Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu prevencie výskytu záchvatov
migrény a tiež na zmiernenie príznakov už manifestovaného záchvatu migrény a príbuzných bolestí hlavy.

Z ďalších fytofarmák, ktoré vykazujú analgetické pôsobenie a sú využiteľné pri bolestiach hlavy patrí medzi

používané pravenka latnatá (Andrographis paniculata).

Prípravky s  obsahom uvedených rastlín je možné používať v  prípade výskytu bolestí hlavy
charakteru migrény aj u detí od 3 rokov.
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Zdieľať     

Bolesť hlavy spravidla vzniká v  senzitívnych štruktúrach hlavy nociceptívnou stimuláciou

rôzneho pôvodu. Najväčšiu skupinu tvoria primárne bolesti hlavy, pri ktorých sa nezisťuje

žiadna štrukturálna lézia, ani celkové ochorenie. So stúpajúcim vekom pribúda výskyt
sekundárnych bolestí hlavy, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a  často aj život pacienta.

Akútnymi bolesťami hlavy vo forme častých epizód, resp. záchvatov trpí 15 % až 20 % populácie.

Tieto bolesti hlavy sa  označujú ako primárne alebo funkčné, lebo ich primárnou príčinou je

porucha neuroregulačných funkcií. Bolesť hlavy je ich hlavným a často len jediným príznakom.

Najčastejšie primárne bolesti hlavy sú migréna a   tenzná bolesť hlavy, zriedkavejšie sa

vyskytuje tzv. cluster headache.

Obrázok 1: Klasifikácia bolestí hlavy. (zdroj: solen.sk)

 

Migréna je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi intenzívnych

jednostranných, zvyčajne pulzujúcich bolestí hlavy. Tieto sú spravidla sprevádzané nauzeou,

fotofóbiou a rôznymi ďalšími neurologickými, gastrointestinálnymi a vegetatívnymi príznakmi.

Migréna

Atak migrény trvá 4 – 72 hodín. Pri trvaní nad 72 hod. ide o status migrenosus. Medzi záchvatmi

pacienti spravidla nemajú žiadne zdravotné ťažkosti. Bolesť má najčastejšie pulzujúci charakter,

ale môže byť aj tlaková, tupá alebo aj pichavá.

Tenzná bolesť hlavy

Tenzná bolesť hlavy sa manifestuje opakovanou bolesťou hlavy, ktorú pacienti charakterizujú

ako tupú. Pacienti majú pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo

forme „čiapky“. Bolesť pacienti popisujú ako zovretie, tlak, napätie, ktoré je najvýraznejšie

v okcipitálnej oblasti. Niekedy majú pacienti svalové spazmy v oblasti šijového a perikraniálneho

svalstva.

Cluster headache

Cluster headache je charakterizovaná veľmi silnou akútnou krutou striktne unilaterálnou

bolesťou v orbitálnej, supraorbitálnej a temporálnej oblasti. Záchvat tejto bolesti trvá 15 až 180

min. V  priebehu 24 hodín sa vyskytuje 1 až 8-krát, často v  noci. Bolesť je združená so

slzením, zdurením nosnej sliznice, rhinoreou, potením na čele a  tvári a  opuchom viečka.

Pacienti sú pre veľkú intenzitu bolesti agitovaní, snažia sa chodiť, lebo bolesti sú výraznejšie

v  ľahu. Ataky prichádzajú v  sériách (tzv. klastroch), ktoré trvajú najčastejšie 4 − 8 týždňov.

Medzi nimi sú obdobia v plnej remisii v trvaní mesiacov až rokov.
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Obrázok 4: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra Number Need to Treat
(NNT). Čím je hodnota NNT nižšia, tým je vyššia pravdepodobnosť subjektívnej úľavy od bolesti
u pacienta. (zdroj: pharmaceutical-journal.com)

Použitie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.
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Analgetický účinok paracetamolu nie je ešte presne objasnený, avšak predpokladá sa, že pôsobí inou

cestou ako tlmením aktivity enzýmu COX na periférii.

Paracetamol je možné použiť na perorálne podanie samostatne a jeho analgetický efekt je možné
zvýšiť pridaním adjuvantných liečiv. Príkladom je kofeín, ktorý signifikantne zvyšuje analgetickú
účinnosť paracetamolu. Medzi ďalšie vhodné adjuvanciá zaraďujeme napríklad propyfenazón.
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maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.
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Záchvat migrény začína v CNS na úrovni mozgového kmeňa. Spúšťa sa v prípade, že neuróny sú v stave

zvýšenej dráždivosti, čiže je prítomná zvýšená aktivácia NMDA receptorov. V prípade nedostatku magnézia

sa dostáva do bunky nadmerné množstvo vápnika, čím sa dosiahne zvýšená excitabilita neurónu. V  tejto

fáze sa spravidla objavuje aura, ktorá predchádza záchvatu migrény.

Nadmerné podráždenie neurónov v  oblasti mozgového kmeňa má za následok vyplavenie väčšieho

množstva sérotonínu, ktorý spôsobí zvýšenú dilatáciu ciev, ktorá je zodpovedná za hlavný prejav migrény –

pulzujúcu silnú bolesť hlavy.

V prípade prísunu dostatočného množstva magnézia sa blokujú NMDA receptory, čím nedochádza
k stavom zvýšenej excitability neurónov a  rozvinutiu záchvatu migrény.

V  prípade rozvinutého záchvatu migrény magnézium tlmí vylučovanie sérotonínu, takže nedochádza

k výraznému rozšíreniu ciev, čím sa priebeh záchvatu migrény zmierňuje.

Ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v sére počas záchvatu migrény a jednak aj

nižšie hodnoty koncentrácie intracelulárneho magnézia aj v  mimozáchvatovom období.

Magnézium predstavuje terapeutickú voľbu u  tehotných žien, kde je kvôli kontraindikáciám

nepoužiteľná väčšina špecifických antimigreník a  analgetík. Magnézium má zároveň preukázaný
preventívny účinok týkajúci sa migrény spojenej s menštruáciou.

Obrázok 5: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Rimbaba obyčajná (partenolid)
Z fytofarmák používaných v tradičnom liečiteľstve má schválené zdravotné tvrdenie podpora

analgetického pôsobenia pri záchvatovitých bolestiach hlavy jedine rimbaba obyčajná (Tanacetum

partenium).

Rimbaba obyčajná obsahuje a ktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú dilatáciu ciev
cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. Partenolid ľahko prechádza cez bunkovú

membránu.

Obrázok 6: Rimbaba obyčajná obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú
dilatáciu ciev cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. (zdroj: en.wikipedia.org)

Partenolid patrí medzi seskviterpény a účinkuje ako antagonista 5HT receptorov pre sérotonín. Zároveň 

blokuje NO kaskádu a následné uvoľnenie prozápalových cytokínov (TNF-alfa a IL-6), ktoré zohrávajú úlohu

v patogenéze migrény.

Partenolid zároveň pôsobí ako parciálny agonista a  znižuje tak aktivitu senzorických neurónov, ktorých

dráždenie môže zohrávať úlohu pri nástupe záchvatu migrény.

Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu prevencie výskytu záchvatov
migrény a tiež na zmiernenie príznakov už manifestovaného záchvatu migrény a príbuzných bolestí hlavy.

Z ďalších fytofarmák, ktoré vykazujú analgetické pôsobenie a sú využiteľné pri bolestiach hlavy patrí medzi

používané pravenka latnatá (Andrographis paniculata).

Prípravky s  obsahom uvedených rastlín je možné používať v  prípade výskytu bolestí hlavy
charakteru migrény aj u detí od 3 rokov.
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nefarmakologické postupy a významnú rolu hrajú tiež režimové opatrenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Magnézium (substitúcia)

3. Rimbaba obyčajná (partenolid)

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)
Farmakologický manažment, opierajúci sa o posledné informácie a inovácie, má neustále za cieľ vyvolať u

pacienta analgetický stav, teda stav bez bolesti. Analgetický účinok spočíva v prerušení vedenia

bolestivých podnetov na niektorom úseku v priebehu dráhy bolesti, ktorá vedie z periférnych štruktúr

(tkanivo kože, svalov, kostí, vnútorných orgánov) do miechy, do t alamu a do mozgovej kôry.

Obrázok 3: Mechanizmus analgetík-antiflogistík (NSA). (zdroj: springer.com)

Systémové analgetiká-antireumatiká (nesteroidové antiflogistiká, NSA) na perorálne použitie potláčajú

bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nesteroidové antiflogistiká:

sú dostupné aj vo formách s rýchlym nástupom analgetického účinku,

majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť analgetického účinku (podľa hodnoty NNT),

dosiahnu výraznejší protizápalový účinok oproti lokálne aplikovaným NSA,

sú kombinovateľné s paracetamolom a adjuvantnými liečivami.

Nástup analgetického účinku bežných perorálnych foriem sa pohybuje v intervale 30-60 minút. Výnimku

tvoria liekové formy s rýchlym nástupom účinku, ktorý sa pohybuje v intervale 10-20 minút.

Obrázok 4: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra Number Need to Treat
(NNT). Čím je hodnota NNT nižšia, tým je vyššia pravdepodobnosť subjektívnej úľavy od bolesti
u pacienta. (zdroj: pharmaceutical-journal.com)

Použitie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

 Paracetamol

Analgetický účinok paracetamolu nie je ešte presne objasnený, avšak predpokladá sa, že pôsobí inou

cestou ako tlmením aktivity enzýmu COX na periférii.

Paracetamol je možné použiť na perorálne podanie samostatne a jeho analgetický efekt je možné
zvýšiť pridaním adjuvantných liečiv. Príkladom je kofeín, ktorý signifikantne zvyšuje analgetickú
účinnosť paracetamolu. Medzi ďalšie vhodné adjuvanciá zaraďujeme napríklad propyfenazón.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v  prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Magnézium (substitúcia)
Záchvat migrény začína v CNS na úrovni mozgového kmeňa. Spúšťa sa v prípade, že neuróny sú v stave

zvýšenej dráždivosti, čiže je prítomná zvýšená aktivácia NMDA receptorov. V prípade nedostatku magnézia

sa dostáva do bunky nadmerné množstvo vápnika, čím sa dosiahne zvýšená excitabilita neurónu. V  tejto

fáze sa spravidla objavuje aura, ktorá predchádza záchvatu migrény.

Nadmerné podráždenie neurónov v  oblasti mozgového kmeňa má za následok vyplavenie väčšieho

množstva sérotonínu, ktorý spôsobí zvýšenú dilatáciu ciev, ktorá je zodpovedná za hlavný prejav migrény –

pulzujúcu silnú bolesť hlavy.

V prípade prísunu dostatočného množstva magnézia sa blokujú NMDA receptory, čím nedochádza
k stavom zvýšenej excitability neurónov a  rozvinutiu záchvatu migrény.

V  prípade rozvinutého záchvatu migrény magnézium tlmí vylučovanie sérotonínu, takže nedochádza

k výraznému rozšíreniu ciev, čím sa priebeh záchvatu migrény zmierňuje.

Ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v sére počas záchvatu migrény a jednak aj

nižšie hodnoty koncentrácie intracelulárneho magnézia aj v  mimozáchvatovom období.

Magnézium predstavuje terapeutickú voľbu u  tehotných žien, kde je kvôli kontraindikáciám

nepoužiteľná väčšina špecifických antimigreník a  analgetík. Magnézium má zároveň preukázaný
preventívny účinok týkajúci sa migrény spojenej s menštruáciou.

Obrázok 5: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Rimbaba obyčajná (partenolid)
Z fytofarmák používaných v tradičnom liečiteľstve má schválené zdravotné tvrdenie podpora

analgetického pôsobenia pri záchvatovitých bolestiach hlavy jedine rimbaba obyčajná (Tanacetum

partenium).

Rimbaba obyčajná obsahuje a ktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú dilatáciu ciev
cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. Partenolid ľahko prechádza cez bunkovú

membránu.

Obrázok 6: Rimbaba obyčajná obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú
dilatáciu ciev cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. (zdroj: en.wikipedia.org)

Partenolid patrí medzi seskviterpény a účinkuje ako antagonista 5HT receptorov pre sérotonín. Zároveň 

blokuje NO kaskádu a následné uvoľnenie prozápalových cytokínov (TNF-alfa a IL-6), ktoré zohrávajú úlohu

v patogenéze migrény.

Partenolid zároveň pôsobí ako parciálny agonista a  znižuje tak aktivitu senzorických neurónov, ktorých

dráždenie môže zohrávať úlohu pri nástupe záchvatu migrény.

Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu prevencie výskytu záchvatov
migrény a tiež na zmiernenie príznakov už manifestovaného záchvatu migrény a príbuzných bolestí hlavy.

Z ďalších fytofarmák, ktoré vykazujú analgetické pôsobenie a sú využiteľné pri bolestiach hlavy patrí medzi

používané pravenka latnatá (Andrographis paniculata).

Prípravky s  obsahom uvedených rastlín je možné používať v  prípade výskytu bolestí hlavy
charakteru migrény aj u detí od 3 rokov.
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Zdieľať     

Bolesť hlavy spravidla vzniká v  senzitívnych štruktúrach hlavy nociceptívnou stimuláciou

rôzneho pôvodu. Najväčšiu skupinu tvoria primárne bolesti hlavy, pri ktorých sa nezisťuje

žiadna štrukturálna lézia, ani celkové ochorenie. So stúpajúcim vekom pribúda výskyt
sekundárnych bolestí hlavy, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a  často aj život pacienta.

Akútnymi bolesťami hlavy vo forme častých epizód, resp. záchvatov trpí 15 % až 20 % populácie.

Tieto bolesti hlavy sa  označujú ako primárne alebo funkčné, lebo ich primárnou príčinou je

porucha neuroregulačných funkcií. Bolesť hlavy je ich hlavným a často len jediným príznakom.

Najčastejšie primárne bolesti hlavy sú migréna a   tenzná bolesť hlavy, zriedkavejšie sa

vyskytuje tzv. cluster headache.

Obrázok 1: Klasifikácia bolestí hlavy. (zdroj: solen.sk)

 

Migréna je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi intenzívnych

jednostranných, zvyčajne pulzujúcich bolestí hlavy. Tieto sú spravidla sprevádzané nauzeou,

fotofóbiou a rôznymi ďalšími neurologickými, gastrointestinálnymi a vegetatívnymi príznakmi.

Migréna

Atak migrény trvá 4 – 72 hodín. Pri trvaní nad 72 hod. ide o status migrenosus. Medzi záchvatmi

pacienti spravidla nemajú žiadne zdravotné ťažkosti. Bolesť má najčastejšie pulzujúci charakter,

ale môže byť aj tlaková, tupá alebo aj pichavá.

Tenzná bolesť hlavy

Tenzná bolesť hlavy sa manifestuje opakovanou bolesťou hlavy, ktorú pacienti charakterizujú

ako tupú. Pacienti majú pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo

forme „čiapky“. Bolesť pacienti popisujú ako zovretie, tlak, napätie, ktoré je najvýraznejšie

v okcipitálnej oblasti. Niekedy majú pacienti svalové spazmy v oblasti šijového a perikraniálneho

svalstva.

Cluster headache

Cluster headache je charakterizovaná veľmi silnou akútnou krutou striktne unilaterálnou

bolesťou v orbitálnej, supraorbitálnej a temporálnej oblasti. Záchvat tejto bolesti trvá 15 až 180

min. V  priebehu 24 hodín sa vyskytuje 1 až 8-krát, často v  noci. Bolesť je združená so

slzením, zdurením nosnej sliznice, rhinoreou, potením na čele a  tvári a  opuchom viečka.

Pacienti sú pre veľkú intenzitu bolesti agitovaní, snažia sa chodiť, lebo bolesti sú výraznejšie

v  ľahu. Ataky prichádzajú v  sériách (tzv. klastroch), ktoré trvajú najčastejšie 4 − 8 týždňov.

Medzi nimi sú obdobia v plnej remisii v trvaní mesiacov až rokov.

Obrázok 2: Klinické príznaky a   charakteristiky hlavných typov bolestí hlavy. (zdroj:
solen.sk)

 

V rámci manažmentu bolesti hlavy sa uplatňujú predovšetkým analgetiká na systémové

podanie, často v  kombináciách, resp. s  využitím adjuvantných liečiv. Zároveň sa uplatňujú

nefarmakologické postupy a významnú rolu hrajú tiež režimové opatrenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Magnézium (substitúcia)

3. Rimbaba obyčajná (partenolid)

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)
Farmakologický manažment, opierajúci sa o posledné informácie a inovácie, má neustále za cieľ vyvolať u

pacienta analgetický stav, teda stav bez bolesti. Analgetický účinok spočíva v prerušení vedenia

bolestivých podnetov na niektorom úseku v priebehu dráhy bolesti, ktorá vedie z periférnych štruktúr

(tkanivo kože, svalov, kostí, vnútorných orgánov) do miechy, do t alamu a do mozgovej kôry.

Obrázok 3: Mechanizmus analgetík-antiflogistík (NSA). (zdroj: springer.com)

Systémové analgetiká-antireumatiká (nesteroidové antiflogistiká, NSA) na perorálne použitie potláčajú

bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nesteroidové antiflogistiká:

sú dostupné aj vo formách s rýchlym nástupom analgetického účinku,

majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť analgetického účinku (podľa hodnoty NNT),

dosiahnu výraznejší protizápalový účinok oproti lokálne aplikovaným NSA,

sú kombinovateľné s paracetamolom a adjuvantnými liečivami.

Nástup analgetického účinku bežných perorálnych foriem sa pohybuje v intervale 30-60 minút. Výnimku

tvoria liekové formy s rýchlym nástupom účinku, ktorý sa pohybuje v intervale 10-20 minút.

Obrázok 4: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra Number Need to Treat
(NNT). Čím je hodnota NNT nižšia, tým je vyššia pravdepodobnosť subjektívnej úľavy od bolesti
u pacienta. (zdroj: pharmaceutical-journal.com)

Použitie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

 Paracetamol

Analgetický účinok paracetamolu nie je ešte presne objasnený, avšak predpokladá sa, že pôsobí inou

cestou ako tlmením aktivity enzýmu COX na periférii.

Paracetamol je možné použiť na perorálne podanie samostatne a jeho analgetický efekt je možné
zvýšiť pridaním adjuvantných liečiv. Príkladom je kofeín, ktorý signifikantne zvyšuje analgetickú
účinnosť paracetamolu. Medzi ďalšie vhodné adjuvanciá zaraďujeme napríklad propyfenazón.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v  prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Magnézium (substitúcia)
Záchvat migrény začína v CNS na úrovni mozgového kmeňa. Spúšťa sa v prípade, že neuróny sú v stave

zvýšenej dráždivosti, čiže je prítomná zvýšená aktivácia NMDA receptorov. V prípade nedostatku magnézia

sa dostáva do bunky nadmerné množstvo vápnika, čím sa dosiahne zvýšená excitabilita neurónu. V  tejto

fáze sa spravidla objavuje aura, ktorá predchádza záchvatu migrény.

Nadmerné podráždenie neurónov v  oblasti mozgového kmeňa má za následok vyplavenie väčšieho

množstva sérotonínu, ktorý spôsobí zvýšenú dilatáciu ciev, ktorá je zodpovedná za hlavný prejav migrény –

pulzujúcu silnú bolesť hlavy.

V prípade prísunu dostatočného množstva magnézia sa blokujú NMDA receptory, čím nedochádza
k stavom zvýšenej excitability neurónov a  rozvinutiu záchvatu migrény.

V  prípade rozvinutého záchvatu migrény magnézium tlmí vylučovanie sérotonínu, takže nedochádza

k výraznému rozšíreniu ciev, čím sa priebeh záchvatu migrény zmierňuje.

Ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v sére počas záchvatu migrény a jednak aj

nižšie hodnoty koncentrácie intracelulárneho magnézia aj v  mimozáchvatovom období.

Magnézium predstavuje terapeutickú voľbu u  tehotných žien, kde je kvôli kontraindikáciám

nepoužiteľná väčšina špecifických antimigreník a  analgetík. Magnézium má zároveň preukázaný
preventívny účinok týkajúci sa migrény spojenej s menštruáciou.

Obrázok 5: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Rimbaba obyčajná (partenolid)
Z fytofarmák používaných v tradičnom liečiteľstve má schválené zdravotné tvrdenie podpora

analgetického pôsobenia pri záchvatovitých bolestiach hlavy jedine rimbaba obyčajná (Tanacetum

partenium).

Rimbaba obyčajná obsahuje a ktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú dilatáciu ciev
cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. Partenolid ľahko prechádza cez bunkovú

membránu.

Obrázok 6: Rimbaba obyčajná obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú
dilatáciu ciev cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. (zdroj: en.wikipedia.org)

Partenolid patrí medzi seskviterpény a účinkuje ako antagonista 5HT receptorov pre sérotonín. Zároveň 

blokuje NO kaskádu a následné uvoľnenie prozápalových cytokínov (TNF-alfa a IL-6), ktoré zohrávajú úlohu

v patogenéze migrény.

Partenolid zároveň pôsobí ako parciálny agonista a  znižuje tak aktivitu senzorických neurónov, ktorých

dráždenie môže zohrávať úlohu pri nástupe záchvatu migrény.

Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu prevencie výskytu záchvatov
migrény a tiež na zmiernenie príznakov už manifestovaného záchvatu migrény a príbuzných bolestí hlavy.

Z ďalších fytofarmák, ktoré vykazujú analgetické pôsobenie a sú využiteľné pri bolestiach hlavy patrí medzi

používané pravenka latnatá (Andrographis paniculata).

Prípravky s  obsahom uvedených rastlín je možné používať v  prípade výskytu bolestí hlavy
charakteru migrény aj u detí od 3 rokov.
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Zdieľať     

Bolesť hlavy spravidla vzniká v  senzitívnych štruktúrach hlavy nociceptívnou stimuláciou

rôzneho pôvodu. Najväčšiu skupinu tvoria primárne bolesti hlavy, pri ktorých sa nezisťuje

žiadna štrukturálna lézia, ani celkové ochorenie. So stúpajúcim vekom pribúda výskyt
sekundárnych bolestí hlavy, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a  často aj život pacienta.

Akútnymi bolesťami hlavy vo forme častých epizód, resp. záchvatov trpí 15 % až 20 % populácie.

Tieto bolesti hlavy sa  označujú ako primárne alebo funkčné, lebo ich primárnou príčinou je

porucha neuroregulačných funkcií. Bolesť hlavy je ich hlavným a často len jediným príznakom.

Najčastejšie primárne bolesti hlavy sú migréna a   tenzná bolesť hlavy, zriedkavejšie sa

vyskytuje tzv. cluster headache.

Obrázok 1: Klasifikácia bolestí hlavy. (zdroj: solen.sk)

 

Migréna je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi intenzívnych

jednostranných, zvyčajne pulzujúcich bolestí hlavy. Tieto sú spravidla sprevádzané nauzeou,

fotofóbiou a rôznymi ďalšími neurologickými, gastrointestinálnymi a vegetatívnymi príznakmi.

Migréna

Atak migrény trvá 4 – 72 hodín. Pri trvaní nad 72 hod. ide o status migrenosus. Medzi záchvatmi

pacienti spravidla nemajú žiadne zdravotné ťažkosti. Bolesť má najčastejšie pulzujúci charakter,

ale môže byť aj tlaková, tupá alebo aj pichavá.

Tenzná bolesť hlavy

Tenzná bolesť hlavy sa manifestuje opakovanou bolesťou hlavy, ktorú pacienti charakterizujú

ako tupú. Pacienti majú pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo

forme „čiapky“. Bolesť pacienti popisujú ako zovretie, tlak, napätie, ktoré je najvýraznejšie

v okcipitálnej oblasti. Niekedy majú pacienti svalové spazmy v oblasti šijového a perikraniálneho

svalstva.

Cluster headache

Cluster headache je charakterizovaná veľmi silnou akútnou krutou striktne unilaterálnou

bolesťou v orbitálnej, supraorbitálnej a temporálnej oblasti. Záchvat tejto bolesti trvá 15 až 180

min. V  priebehu 24 hodín sa vyskytuje 1 až 8-krát, často v  noci. Bolesť je združená so

slzením, zdurením nosnej sliznice, rhinoreou, potením na čele a  tvári a  opuchom viečka.

Pacienti sú pre veľkú intenzitu bolesti agitovaní, snažia sa chodiť, lebo bolesti sú výraznejšie

v  ľahu. Ataky prichádzajú v  sériách (tzv. klastroch), ktoré trvajú najčastejšie 4 − 8 týždňov.

Medzi nimi sú obdobia v plnej remisii v trvaní mesiacov až rokov.

Obrázok 2: Klinické príznaky a   charakteristiky hlavných typov bolestí hlavy. (zdroj:
solen.sk)

 

V rámci manažmentu bolesti hlavy sa uplatňujú predovšetkým analgetiká na systémové

podanie, často v  kombináciách, resp. s  využitím adjuvantných liečiv. Zároveň sa uplatňujú

nefarmakologické postupy a významnú rolu hrajú tiež režimové opatrenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Magnézium (substitúcia)

3. Rimbaba obyčajná (partenolid)

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)
Farmakologický manažment, opierajúci sa o posledné informácie a inovácie, má neustále za cieľ vyvolať u

pacienta analgetický stav, teda stav bez bolesti. Analgetický účinok spočíva v prerušení vedenia

bolestivých podnetov na niektorom úseku v priebehu dráhy bolesti, ktorá vedie z periférnych štruktúr

(tkanivo kože, svalov, kostí, vnútorných orgánov) do miechy, do t alamu a do mozgovej kôry.

Obrázok 3: Mechanizmus analgetík-antiflogistík (NSA). (zdroj: springer.com)

Systémové analgetiká-antireumatiká (nesteroidové antiflogistiká, NSA) na perorálne použitie potláčajú

bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nesteroidové antiflogistiká:

sú dostupné aj vo formách s rýchlym nástupom analgetického účinku,

majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť analgetického účinku (podľa hodnoty NNT),

dosiahnu výraznejší protizápalový účinok oproti lokálne aplikovaným NSA,

sú kombinovateľné s paracetamolom a adjuvantnými liečivami.

Nástup analgetického účinku bežných perorálnych foriem sa pohybuje v intervale 30-60 minút. Výnimku

tvoria liekové formy s rýchlym nástupom účinku, ktorý sa pohybuje v intervale 10-20 minút.

Obrázok 4: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra Number Need to Treat
(NNT). Čím je hodnota NNT nižšia, tým je vyššia pravdepodobnosť subjektívnej úľavy od bolesti
u pacienta. (zdroj: pharmaceutical-journal.com)

Použitie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

 Paracetamol

Analgetický účinok paracetamolu nie je ešte presne objasnený, avšak predpokladá sa, že pôsobí inou

cestou ako tlmením aktivity enzýmu COX na periférii.

Paracetamol je možné použiť na perorálne podanie samostatne a jeho analgetický efekt je možné
zvýšiť pridaním adjuvantných liečiv. Príkladom je kofeín, ktorý signifikantne zvyšuje analgetickú
účinnosť paracetamolu. Medzi ďalšie vhodné adjuvanciá zaraďujeme napríklad propyfenazón.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v  prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Magnézium (substitúcia)
Záchvat migrény začína v CNS na úrovni mozgového kmeňa. Spúšťa sa v prípade, že neuróny sú v stave

zvýšenej dráždivosti, čiže je prítomná zvýšená aktivácia NMDA receptorov. V prípade nedostatku magnézia

sa dostáva do bunky nadmerné množstvo vápnika, čím sa dosiahne zvýšená excitabilita neurónu. V  tejto

fáze sa spravidla objavuje aura, ktorá predchádza záchvatu migrény.

Nadmerné podráždenie neurónov v  oblasti mozgového kmeňa má za následok vyplavenie väčšieho

množstva sérotonínu, ktorý spôsobí zvýšenú dilatáciu ciev, ktorá je zodpovedná za hlavný prejav migrény –

pulzujúcu silnú bolesť hlavy.

V prípade prísunu dostatočného množstva magnézia sa blokujú NMDA receptory, čím nedochádza
k stavom zvýšenej excitability neurónov a  rozvinutiu záchvatu migrény.

V  prípade rozvinutého záchvatu migrény magnézium tlmí vylučovanie sérotonínu, takže nedochádza

k výraznému rozšíreniu ciev, čím sa priebeh záchvatu migrény zmierňuje.

Ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v sére počas záchvatu migrény a jednak aj

nižšie hodnoty koncentrácie intracelulárneho magnézia aj v  mimozáchvatovom období.

Magnézium predstavuje terapeutickú voľbu u  tehotných žien, kde je kvôli kontraindikáciám

nepoužiteľná väčšina špecifických antimigreník a  analgetík. Magnézium má zároveň preukázaný
preventívny účinok týkajúci sa migrény spojenej s menštruáciou.

Obrázok 5: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Rimbaba obyčajná (partenolid)
Z fytofarmák používaných v tradičnom liečiteľstve má schválené zdravotné tvrdenie podpora

analgetického pôsobenia pri záchvatovitých bolestiach hlavy jedine rimbaba obyčajná (Tanacetum

partenium).

Rimbaba obyčajná obsahuje a ktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú dilatáciu ciev
cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. Partenolid ľahko prechádza cez bunkovú

membránu.

Obrázok 6: Rimbaba obyčajná obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú
dilatáciu ciev cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. (zdroj: en.wikipedia.org)

Partenolid patrí medzi seskviterpény a účinkuje ako antagonista 5HT receptorov pre sérotonín. Zároveň 

blokuje NO kaskádu a následné uvoľnenie prozápalových cytokínov (TNF-alfa a IL-6), ktoré zohrávajú úlohu

v patogenéze migrény.

Partenolid zároveň pôsobí ako parciálny agonista a  znižuje tak aktivitu senzorických neurónov, ktorých

dráždenie môže zohrávať úlohu pri nástupe záchvatu migrény.

Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu prevencie výskytu záchvatov
migrény a tiež na zmiernenie príznakov už manifestovaného záchvatu migrény a príbuzných bolestí hlavy.

Z ďalších fytofarmák, ktoré vykazujú analgetické pôsobenie a sú využiteľné pri bolestiach hlavy patrí medzi

používané pravenka latnatá (Andrographis paniculata).

Prípravky s  obsahom uvedených rastlín je možné používať v  prípade výskytu bolestí hlavy
charakteru migrény aj u detí od 3 rokov.
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AD test ukončený

Správna dispenzácia: Bolesti hlavy a
migréna
Zverejnené: 25. 06. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Bolesť hlavy spravidla vzniká v  senzitívnych štruktúrach hlavy nociceptívnou stimuláciou

rôzneho pôvodu. Najväčšiu skupinu tvoria primárne bolesti hlavy, pri ktorých sa nezisťuje

žiadna štrukturálna lézia, ani celkové ochorenie. So stúpajúcim vekom pribúda výskyt
sekundárnych bolestí hlavy, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a  často aj život pacienta.

Akútnymi bolesťami hlavy vo forme častých epizód, resp. záchvatov trpí 15 % až 20 % populácie.

Tieto bolesti hlavy sa  označujú ako primárne alebo funkčné, lebo ich primárnou príčinou je

porucha neuroregulačných funkcií. Bolesť hlavy je ich hlavným a často len jediným príznakom.

Najčastejšie primárne bolesti hlavy sú migréna a   tenzná bolesť hlavy, zriedkavejšie sa

vyskytuje tzv. cluster headache.

Obrázok 1: Klasifikácia bolestí hlavy. (zdroj: solen.sk)

 

Migréna je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi intenzívnych

jednostranných, zvyčajne pulzujúcich bolestí hlavy. Tieto sú spravidla sprevádzané nauzeou,

fotofóbiou a rôznymi ďalšími neurologickými, gastrointestinálnymi a vegetatívnymi príznakmi.

Migréna

Atak migrény trvá 4 – 72 hodín. Pri trvaní nad 72 hod. ide o status migrenosus. Medzi záchvatmi

pacienti spravidla nemajú žiadne zdravotné ťažkosti. Bolesť má najčastejšie pulzujúci charakter,

ale môže byť aj tlaková, tupá alebo aj pichavá.

Tenzná bolesť hlavy

Tenzná bolesť hlavy sa manifestuje opakovanou bolesťou hlavy, ktorú pacienti charakterizujú

ako tupú. Pacienti majú pocit obojstranného bolestivého difúzneho napätia hlavy, často vo

forme „čiapky“. Bolesť pacienti popisujú ako zovretie, tlak, napätie, ktoré je najvýraznejšie

v okcipitálnej oblasti. Niekedy majú pacienti svalové spazmy v oblasti šijového a perikraniálneho

svalstva.

Cluster headache

Cluster headache je charakterizovaná veľmi silnou akútnou krutou striktne unilaterálnou

bolesťou v orbitálnej, supraorbitálnej a temporálnej oblasti. Záchvat tejto bolesti trvá 15 až 180

min. V  priebehu 24 hodín sa vyskytuje 1 až 8-krát, často v  noci. Bolesť je združená so

slzením, zdurením nosnej sliznice, rhinoreou, potením na čele a  tvári a  opuchom viečka.

Pacienti sú pre veľkú intenzitu bolesti agitovaní, snažia sa chodiť, lebo bolesti sú výraznejšie

v  ľahu. Ataky prichádzajú v  sériách (tzv. klastroch), ktoré trvajú najčastejšie 4 − 8 týždňov.

Medzi nimi sú obdobia v plnej remisii v trvaní mesiacov až rokov.

Obrázok 2: Klinické príznaky a   charakteristiky hlavných typov bolestí hlavy. (zdroj:
solen.sk)

 

V rámci manažmentu bolesti hlavy sa uplatňujú predovšetkým analgetiká na systémové

podanie, často v  kombináciách, resp. s  využitím adjuvantných liečiv. Zároveň sa uplatňujú

nefarmakologické postupy a významnú rolu hrajú tiež režimové opatrenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Magnézium (substitúcia)

3. Rimbaba obyčajná (partenolid)

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)
Farmakologický manažment, opierajúci sa o posledné informácie a inovácie, má neustále za cieľ vyvolať u

pacienta analgetický stav, teda stav bez bolesti. Analgetický účinok spočíva v prerušení vedenia

bolestivých podnetov na niektorom úseku v priebehu dráhy bolesti, ktorá vedie z periférnych štruktúr

(tkanivo kože, svalov, kostí, vnútorných orgánov) do miechy, do t alamu a do mozgovej kôry.

Obrázok 3: Mechanizmus analgetík-antiflogistík (NSA). (zdroj: springer.com)

Systémové analgetiká-antireumatiká (nesteroidové antiflogistiká, NSA) na perorálne použitie potláčajú

bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nesteroidové antiflogistiká:

sú dostupné aj vo formách s rýchlym nástupom analgetického účinku,

majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť analgetického účinku (podľa hodnoty NNT),

dosiahnu výraznejší protizápalový účinok oproti lokálne aplikovaným NSA,

sú kombinovateľné s paracetamolom a adjuvantnými liečivami.

Nástup analgetického účinku bežných perorálnych foriem sa pohybuje v intervale 30-60 minút. Výnimku

tvoria liekové formy s rýchlym nástupom účinku, ktorý sa pohybuje v intervale 10-20 minút.

Obrázok 4: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra Number Need to Treat
(NNT). Čím je hodnota NNT nižšia, tým je vyššia pravdepodobnosť subjektívnej úľavy od bolesti
u pacienta. (zdroj: pharmaceutical-journal.com)

Použitie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

 Paracetamol

Analgetický účinok paracetamolu nie je ešte presne objasnený, avšak predpokladá sa, že pôsobí inou

cestou ako tlmením aktivity enzýmu COX na periférii.

Paracetamol je možné použiť na perorálne podanie samostatne a jeho analgetický efekt je možné
zvýšiť pridaním adjuvantných liečiv. Príkladom je kofeín, ktorý signifikantne zvyšuje analgetickú
účinnosť paracetamolu. Medzi ďalšie vhodné adjuvanciá zaraďujeme napríklad propyfenazón.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v  prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Magnézium (substitúcia)
Záchvat migrény začína v CNS na úrovni mozgového kmeňa. Spúšťa sa v prípade, že neuróny sú v stave

zvýšenej dráždivosti, čiže je prítomná zvýšená aktivácia NMDA receptorov. V prípade nedostatku magnézia

sa dostáva do bunky nadmerné množstvo vápnika, čím sa dosiahne zvýšená excitabilita neurónu. V  tejto

fáze sa spravidla objavuje aura, ktorá predchádza záchvatu migrény.

Nadmerné podráždenie neurónov v  oblasti mozgového kmeňa má za následok vyplavenie väčšieho

množstva sérotonínu, ktorý spôsobí zvýšenú dilatáciu ciev, ktorá je zodpovedná za hlavný prejav migrény –

pulzujúcu silnú bolesť hlavy.

V prípade prísunu dostatočného množstva magnézia sa blokujú NMDA receptory, čím nedochádza
k stavom zvýšenej excitability neurónov a  rozvinutiu záchvatu migrény.

V  prípade rozvinutého záchvatu migrény magnézium tlmí vylučovanie sérotonínu, takže nedochádza

k výraznému rozšíreniu ciev, čím sa priebeh záchvatu migrény zmierňuje.

Ľudia, ktorí trpia migrénami, majú jednak nižšiu hladinu magnézia v sére počas záchvatu migrény a jednak aj

nižšie hodnoty koncentrácie intracelulárneho magnézia aj v  mimozáchvatovom období.

Magnézium predstavuje terapeutickú voľbu u  tehotných žien, kde je kvôli kontraindikáciám

nepoužiteľná väčšina špecifických antimigreník a  analgetík. Magnézium má zároveň preukázaný
preventívny účinok týkajúci sa migrény spojenej s menštruáciou.

Obrázok 5: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a mierou vstrebávania a biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Rimbaba obyčajná (partenolid)
Z fytofarmák používaných v tradičnom liečiteľstve má schválené zdravotné tvrdenie podpora

analgetického pôsobenia pri záchvatovitých bolestiach hlavy jedine rimbaba obyčajná (Tanacetum

partenium).

Rimbaba obyčajná obsahuje a ktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú dilatáciu ciev
cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. Partenolid ľahko prechádza cez bunkovú

membránu.

Obrázok 6: Rimbaba obyčajná obsahuje aktívnu látku partenolid, ktorá dokáže tlmiť nadmernú
dilatáciu ciev cestou inhibície sérotonínu, čím tlmí záchvaty migrény. (zdroj: en.wikipedia.org)

Partenolid patrí medzi seskviterpény a účinkuje ako antagonista 5HT receptorov pre sérotonín. Zároveň 

blokuje NO kaskádu a následné uvoľnenie prozápalových cytokínov (TNF-alfa a IL-6), ktoré zohrávajú úlohu

v patogenéze migrény.

Partenolid zároveň pôsobí ako parciálny agonista a  znižuje tak aktivitu senzorických neurónov, ktorých

dráždenie môže zohrávať úlohu pri nástupe záchvatu migrény.

Prípravky s obsahom rimbaby obyčajnej je možné využiť ako podporu prevencie výskytu záchvatov
migrény a tiež na zmiernenie príznakov už manifestovaného záchvatu migrény a príbuzných bolestí hlavy.

Z ďalších fytofarmák, ktoré vykazujú analgetické pôsobenie a sú využiteľné pri bolestiach hlavy patrí medzi

používané pravenka latnatá (Andrographis paniculata).

Prípravky s  obsahom uvedených rastlín je možné používať v  prípade výskytu bolestí hlavy
charakteru migrény aj u detí od 3 rokov.
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Správna dispenzácia:
Diabetes mellitus

(cukrovka)
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Správna dispenzácia: Diabetes
mellitus (cukrovka)
Zverejnené: 28. 12. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Diabetes je metabolická porucha, ktorá sa vyznačuje chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Ochorenie sa vyskytuje v dvoch rôznych formách (diabetes 1. a 2. typu).

V prípade diabetu 1. typu (DM1) ide o absolútny nedostatok inzulínu. Ochorenie sa začne

zvyčajne pomerne náhle v detstve, v období dospievania alebo v ranej dospelosti.

Diabetes 2. typu (DM2) je predovšetkým ochorením v strednom veku a v starobe. U osôb s

nadváhou vzniká ešte skôr. DM2 sa rozvíja niekoľko rokov vzhľadom na existujúce riziká, ako sú

obezita, porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu a rezistencia na

inzulín.

Obrázok 1: Klasifikácia diabetu podľa jeho patofyzilógie (news-medical.net)

Za normálnu hladinu cukru v krvi (normoglykémiu) sa považuje hodnota glukózy v sére
v rozmedzí 3,3 až 5,6 mmol/l. V prípade merania glykémie 2 hodiny po jedle sa za
normálnu hodnotu považuje výsledok do 7,8 mmol/l. V  oboch prípadoch ide o  hodnoty

zistené po 8 hodinách bez príjmu potravy. O diabete hovoríme vtedy, keď je glykémia nalačno

vyššia ako 7 mmol/l, resp. vyššia ako 11,1 mmol/l pri meraní 2 hodiny po jedle.

Druhým významným ukazovateľom diabetu je tzv. glykovaný hemoglobín (HbA ). Ten udáva,

koľko glukózy sa naviazalo na farbivo červených krviniek za posledných 6 až 10 týždňov. Na

Slovensku sa údaj HbA  uvádza podľa štúdie DCCT, pričom za výborne kompenzovaný stav sa

považuje hodnota do 6,5 %, za akceptovateľný stav hodnota 6,5 – 7,5 % a za zlú kompenzáciu

hodnota HbA  nad 7,5 %.

DM2 nevzniká náhle, ale predchádza mu stav, ktorý sa nazýva  prediabetický rizikový
syndróm, alebo skrátene prediabetes. Ide o systém patologických zmien a porúch na úrovni

metabolizmu, pri ktorých organizmus nesprávne vylučuje inzulín.  Prediabetes je

charakterizovaný jedným z uvedených stavov, prípadne ich kombináciou:

hraničná glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l,

porušená glukózová tolerancia, t. j. zvýšená hladinu cukru v krvi dve hodiny po jedle (po

konzumácií 75 g glukózy) v rozpätí 7,8 – 11,0 mmol/l,

hranične zvýšený glykovaný hemoglobín (HbA ).

Keďže štatisticky 80 – 90 % osôb s  DM2 trpí súčasne aj nadváhou alebo obezitou, pre
súbežný výskyt týchto ochorení sa používa v súčasnosti termín diabezita.

Obrázok 2: Vplyv obezity a  DM2 (T2DM) na rozvoji a  progresii inzulínovej rezistencie
a endoteliárnych dysfunkcií (sciencedirect.com)

Terapia rozvinutého diabetu patrí striktne pod manažment diabetológa , avšak vyžaduje

multidisciplinárnu spoluprácu, do ktorej je nevyhnutné zahrnúť aj lekárenskú starostlivosť

realizovanú vo verejnej lekárni. V  rozsahu starostlivosti o  pacienta s  diabetom môže lekárnik

pr ispievať v nasledovnom rozsahu:

správna dispenzácia a podpora kompliancie pri užívaní antidiabetík a inej indikovanej

farmakoterapie predpisovaných lekárom,

manažment liekového rizika z pohľadu možných interakcií a kontraindikácií liekov s potravou

alebo medzi lekárom indikovanými liekmi navzájom,

predchádzanie, monitorovanie a riešenie farmakoterapeutických problémov,

podpora, asistencia a manažment pri monitorovaní rizikových faktorov diabetu a jeho

komorbidít,

individuálny manažment stravovania, suplementačného programu a iných dietetických

opatrení pre osoby s diabetom,

iné edukačné, osvetové a podporné aktivity.
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1c
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Mikronutrienty (suplementácia)

2. Náhradné sladidlá (suplementácia)

Mikronutrienty (suplementácia)
Medzi základné mikronutrienty využiteľné pri podpore dlhodobej liečby diabetu patria predovšetkým

chróm, zinok, vitamín E, vitamín B1 a vitamín D.

Chróm

Trojmocný chróm je nevyhnutný pre udržanie normálneho glukózového metabolizmu. Chróm sa zúčastňuje

nielen v  procesoch   spojených s  kontrolou hladiny cukru v  krvi, ale aj pri metabolizme lipidov (tukov),

znižovaní telesnej hmotnosti a  hustoty kostí.  Normálne množstvo  chrómu je 25 μg pre ženy a  35 μg pre

mužov. Rizikové faktory, ktoré poukazujú na to, že pacientovi môže chýbať chróm sú hyperglykémia,

glykozúria, príjem nízkokalorickej diéty   a  vyšší vek. Chróm   zvyšuje a zosilňuje pôsobenie inzulínu. Pre

správne vstrebávanie je vhodný pomer zinku a chrómu.

Obrázok 3: Úloha trojmocného chrómu pri vstrebávaní glukózy z krvi do buniek periférnych tkanív
(cdnsciencepub.com)

Zinok
Dvojmocný zinok podporuje správnu funkciu inzulínu a spoločne s chrómom sa spolupodieľa na správnom

vstrebávaní glukózy z krvi do periférnych tkanív. Zinok je nevyhnutný aj v procese sekrécie inzulínu beta-

bunkami pankreasu a tiež sekrécie glukagónu alfa-bunkami pankreasu. Podobne ako nedostatok chrómu

môže aj nedostatok zinku prehlbovať stav inzulínovej rezistencie. Zinok taktiež napomáha udržiavať

normálnu hladinu cholesterolu v krvi. Bežná denná dávka zinku u dospelých osôb s DM2 je 25-50 mg.

Obrázok 4: Úloha zinku v  procese uvoľňovania inzulínu z  beta buniek pankreasu a  v  procese
absorpcie glukózy periférnymi bunkami (sciencedirect.com)

Vitamín E
Pacienti s cukrovkou majú znížené hladiny antioxidačných látok (predovšetkým vitamínu E) a zároveň majú

aj ich zvýšenú potrebu. Nedostatočná kontrola cukrovky (hyperglykémia) sa spája so zvýšenou tvorbou

markerov oxidatívneho stresu. Vitamín E neutralizuje voľné kyslíkové radikály vznikajúce počas normálnych

procesov v  bunke, ochraňuje bunkové membrány a  zohráva úlohu aj v metabolizme tukov

ovplyvnením lipoproteínu LDL. Bežná dávka vitamínu E u dospelého človeka je 200 – 400 IU.

Vitamín B1
Pre správnu funkciu nervových buniek  je nevyhnutné dostatočné zásobovanie vitamínom B1.  Pri zvýšenej

hladine glukózy sa zvyšuje potreba vitamínu B1. Stav dlhodobej hyperglykémie navyše poškodzuje nervové

bunky na periférii, čo vedie k rozvoju diabetických neuropátií.

Vitamín D
Osoby trpiace nadváhou a  obezitou majú zvýšenú potrebu suplementácie vitamínu D. Keďže nadváha

a  obezita sú štandardnou komorbiditou DM2, je vhodná suplementácia vitamínom D3 aj nad rámec

mesiacov s  nižšou intenzitou slnečného žiarenia. U  vitamínu D sa predpokladajú tiež ďalšie pozit ívne

metabolické účinky súvisiace s diabetom a jeho komorbiditami. Bežná dávka vitamínu D3 u dospelých osôb

by sa mala pohybovať od 1.000 do 4.000 IU.

Iné mikronutričné zložky je vhodné odporúčať v  prípade existujúcich komorbidít, ktoré sprevádzajú. Ide

predovšetkým o kardiovaskulárne ochorenia, neuropátie a angiopátie vrátane retinopátií a podobne.

Náhradné sladidlá (suplementácia)
Ako náhradné sladidlá označujeme látky, ktoré sa používajú ako náhrada sacharózy, avšak majú nižšiu

energetickú hodnotu. Podľa pôvodu rozlišujeme prírodné a syntetické sladidlá.

Medzi prírodné sladidlá patria alkoholové cukry (sorbitol, manitol, xylitol, maltitol, laktitol, izomalt

a  erytritol), monosacharidy (fruktóza, tagatóza), oligosacharidy (predovšetkým fruktooligosacharidy

vznikajúce hydrolýzou inulínu), glykozidy (predovšetkým steviozidy) a proteíny (taumatín, monelín).

Napriek tomu, že použitie prírodných náhrad sacharózy predstavuje výrazne nižšie riziká ako je
tomu u syntetických sladidiel, ich použitie vo zvýšenej miere je tiež spojené s výskytom nežiaducich
účinkov, a preto by malo byť regulované.

Syntetické (umelé) sladidlá sú pripravované chemickou cestou a  nemajú nič spoločné s  cukrom, len

vyvolávajú chuťový vnem, pričom priamo neovplyvňujú glykémiu. Medzi používané náhradné sladidlá radíme

aspartám, acetsulfám-K, sacharín, cyklamáty a sukralózu. Často sú využívané v potravinárstve.

Používanie náhradných sladidiel by však malo byť významne obmedzované, nakoľko síce nemajú
priamy vplyv na glykémiu, avšak môžu sa spolupodieľať na rozvoji a  prehlbovaní inzulínovej
rezistencie.
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Zdieľať     

Diabetes je metabolická porucha, ktorá sa vyznačuje chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Ochorenie sa vyskytuje v dvoch rôznych formách (diabetes 1. a 2. typu).

V prípade diabetu 1. typu (DM1) ide o absolútny nedostatok inzulínu. Ochorenie sa začne

zvyčajne pomerne náhle v detstve, v období dospievania alebo v ranej dospelosti.

Diabetes 2. typu (DM2) je predovšetkým ochorením v strednom veku a v starobe. U osôb s

nadváhou vzniká ešte skôr. DM2 sa rozvíja niekoľko rokov vzhľadom na existujúce riziká, ako sú

obezita, porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu a rezistencia na

inzulín.

Obrázok 1: Klasifikácia diabetu podľa jeho patofyzilógie (news-medical.net)

Za normálnu hladinu cukru v krvi (normoglykémiu) sa považuje hodnota glukózy v sére
v rozmedzí 3,3 až 5,6 mmol/l. V prípade merania glykémie 2 hodiny po jedle sa za
normálnu hodnotu považuje výsledok do 7,8 mmol/l. V  oboch prípadoch ide o  hodnoty

zistené po 8 hodinách bez príjmu potravy. O diabete hovoríme vtedy, keď je glykémia nalačno

vyššia ako 7 mmol/l, resp. vyššia ako 11,1 mmol/l pri meraní 2 hodiny po jedle.

Druhým významným ukazovateľom diabetu je tzv. glykovaný hemoglobín (HbA ). Ten udáva,

koľko glukózy sa naviazalo na farbivo červených krviniek za posledných 6 až 10 týždňov. Na

Slovensku sa údaj HbA  uvádza podľa štúdie DCCT, pričom za výborne kompenzovaný stav sa

považuje hodnota do 6,5 %, za akceptovateľný stav hodnota 6,5 – 7,5 % a za zlú kompenzáciu

hodnota HbA  nad 7,5 %.

DM2 nevzniká náhle, ale predchádza mu stav, ktorý sa nazýva  prediabetický rizikový
syndróm, alebo skrátene prediabetes. Ide o systém patologických zmien a porúch na úrovni

metabolizmu, pri ktorých organizmus nesprávne vylučuje inzulín.  Prediabetes je

charakterizovaný jedným z uvedených stavov, prípadne ich kombináciou:

hraničná glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l,

porušená glukózová tolerancia, t. j. zvýšená hladinu cukru v krvi dve hodiny po jedle (po

konzumácií 75 g glukózy) v rozpätí 7,8 – 11,0 mmol/l,

hranične zvýšený glykovaný hemoglobín (HbA ).

Keďže štatisticky 80 – 90 % osôb s  DM2 trpí súčasne aj nadváhou alebo obezitou, pre
súbežný výskyt týchto ochorení sa používa v súčasnosti termín diabezita.

Obrázok 2: Vplyv obezity a  DM2 (T2DM) na rozvoji a  progresii inzulínovej rezistencie
a endoteliárnych dysfunkcií (sciencedirect.com)

Terapia rozvinutého diabetu patrí striktne pod manažment diabetológa , avšak vyžaduje

multidisciplinárnu spoluprácu, do ktorej je nevyhnutné zahrnúť aj lekárenskú starostlivosť

realizovanú vo verejnej lekárni. V  rozsahu starostlivosti o  pacienta s  diabetom môže lekárnik

pr ispievať v nasledovnom rozsahu:

správna dispenzácia a podpora kompliancie pri užívaní antidiabetík a inej indikovanej

farmakoterapie predpisovaných lekárom,

manažment liekového rizika z pohľadu možných interakcií a kontraindikácií liekov s potravou

alebo medzi lekárom indikovanými liekmi navzájom,

predchádzanie, monitorovanie a riešenie farmakoterapeutických problémov,

podpora, asistencia a manažment pri monitorovaní rizikových faktorov diabetu a jeho

komorbidít,

individuálny manažment stravovania, suplementačného programu a iných dietetických

opatrení pre osoby s diabetom,

iné edukačné, osvetové a podporné aktivity.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Mikronutrienty (suplementácia)

2. Náhradné sladidlá (suplementácia)

Mikronutrienty (suplementácia)
Medzi základné mikronutrienty využiteľné pri podpore dlhodobej liečby diabetu patria predovšetkým

chróm, zinok, vitamín E, vitamín B1 a vitamín D.

Chróm

Trojmocný chróm je nevyhnutný pre udržanie normálneho glukózového metabolizmu. Chróm sa zúčastňuje

nielen v  procesoch   spojených s  kontrolou hladiny cukru v  krvi, ale aj pri metabolizme lipidov (tukov),

znižovaní telesnej hmotnosti a  hustoty kostí.  Normálne množstvo  chrómu je 25 μg pre ženy a  35 μg pre

mužov. Rizikové faktory, ktoré poukazujú na to, že pacientovi môže chýbať chróm sú hyperglykémia,

glykozúria, príjem nízkokalorickej diéty   a  vyšší vek. Chróm   zvyšuje a zosilňuje pôsobenie inzulínu. Pre

správne vstrebávanie je vhodný pomer zinku a chrómu.

Obrázok 3: Úloha trojmocného chrómu pri vstrebávaní glukózy z krvi do buniek periférnych tkanív
(cdnsciencepub.com)

Zinok
Dvojmocný zinok podporuje správnu funkciu inzulínu a spoločne s chrómom sa spolupodieľa na správnom

vstrebávaní glukózy z krvi do periférnych tkanív. Zinok je nevyhnutný aj v procese sekrécie inzulínu beta-

bunkami pankreasu a tiež sekrécie glukagónu alfa-bunkami pankreasu. Podobne ako nedostatok chrómu

môže aj nedostatok zinku prehlbovať stav inzulínovej rezistencie. Zinok taktiež napomáha udržiavať

normálnu hladinu cholesterolu v krvi. Bežná denná dávka zinku u dospelých osôb s DM2 je 25-50 mg.

Obrázok 4: Úloha zinku v  procese uvoľňovania inzulínu z  beta buniek pankreasu a  v  procese
absorpcie glukózy periférnymi bunkami (sciencedirect.com)

Vitamín E
Pacienti s cukrovkou majú znížené hladiny antioxidačných látok (predovšetkým vitamínu E) a zároveň majú

aj ich zvýšenú potrebu. Nedostatočná kontrola cukrovky (hyperglykémia) sa spája so zvýšenou tvorbou

markerov oxidatívneho stresu. Vitamín E neutralizuje voľné kyslíkové radikály vznikajúce počas normálnych

procesov v  bunke, ochraňuje bunkové membrány a  zohráva úlohu aj v metabolizme tukov

ovplyvnením lipoproteínu LDL. Bežná dávka vitamínu E u dospelého človeka je 200 – 400 IU.

Vitamín B1
Pre správnu funkciu nervových buniek  je nevyhnutné dostatočné zásobovanie vitamínom B1.  Pri zvýšenej

hladine glukózy sa zvyšuje potreba vitamínu B1. Stav dlhodobej hyperglykémie navyše poškodzuje nervové

bunky na periférii, čo vedie k rozvoju diabetických neuropátií.

Vitamín D
Osoby trpiace nadváhou a  obezitou majú zvýšenú potrebu suplementácie vitamínu D. Keďže nadváha

a  obezita sú štandardnou komorbiditou DM2, je vhodná suplementácia vitamínom D3 aj nad rámec

mesiacov s  nižšou intenzitou slnečného žiarenia. U  vitamínu D sa predpokladajú tiež ďalšie pozit ívne

metabolické účinky súvisiace s diabetom a jeho komorbiditami. Bežná dávka vitamínu D3 u dospelých osôb

by sa mala pohybovať od 1.000 do 4.000 IU.

Iné mikronutričné zložky je vhodné odporúčať v  prípade existujúcich komorbidít, ktoré sprevádzajú. Ide

predovšetkým o kardiovaskulárne ochorenia, neuropátie a angiopátie vrátane retinopátií a podobne.

Náhradné sladidlá (suplementácia)
Ako náhradné sladidlá označujeme látky, ktoré sa používajú ako náhrada sacharózy, avšak majú nižšiu

energetickú hodnotu. Podľa pôvodu rozlišujeme prírodné a syntetické sladidlá.

Medzi prírodné sladidlá patria alkoholové cukry (sorbitol, manitol, xylitol, maltitol, laktitol, izomalt

a  erytritol), monosacharidy (fruktóza, tagatóza), oligosacharidy (predovšetkým fruktooligosacharidy

vznikajúce hydrolýzou inulínu), glykozidy (predovšetkým steviozidy) a proteíny (taumatín, monelín).

Napriek tomu, že použitie prírodných náhrad sacharózy predstavuje výrazne nižšie riziká ako je
tomu u syntetických sladidiel, ich použitie vo zvýšenej miere je tiež spojené s výskytom nežiaducich
účinkov, a preto by malo byť regulované.

Syntetické (umelé) sladidlá sú pripravované chemickou cestou a  nemajú nič spoločné s  cukrom, len

vyvolávajú chuťový vnem, pričom priamo neovplyvňujú glykémiu. Medzi používané náhradné sladidlá radíme

aspartám, acetsulfám-K, sacharín, cyklamáty a sukralózu. Často sú využívané v potravinárstve.

Používanie náhradných sladidiel by však malo byť významne obmedzované, nakoľko síce nemajú
priamy vplyv na glykémiu, avšak môžu sa spolupodieľať na rozvoji a  prehlbovaní inzulínovej
rezistencie.
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Zdieľať     

Diabetes je metabolická porucha, ktorá sa vyznačuje chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Ochorenie sa vyskytuje v dvoch rôznych formách (diabetes 1. a 2. typu).

V prípade diabetu 1. typu (DM1) ide o absolútny nedostatok inzulínu. Ochorenie sa začne

zvyčajne pomerne náhle v detstve, v období dospievania alebo v ranej dospelosti.

Diabetes 2. typu (DM2) je predovšetkým ochorením v strednom veku a v starobe. U osôb s

nadváhou vzniká ešte skôr. DM2 sa rozvíja niekoľko rokov vzhľadom na existujúce riziká, ako sú

obezita, porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu a rezistencia na

inzulín.

Obrázok 1: Klasifikácia diabetu podľa jeho patofyzilógie (news-medical.net)

Za normálnu hladinu cukru v krvi (normoglykémiu) sa považuje hodnota glukózy v sére
v rozmedzí 3,3 až 5,6 mmol/l. V prípade merania glykémie 2 hodiny po jedle sa za
normálnu hodnotu považuje výsledok do 7,8 mmol/l. V  oboch prípadoch ide o  hodnoty

zistené po 8 hodinách bez príjmu potravy. O diabete hovoríme vtedy, keď je glykémia nalačno

vyššia ako 7 mmol/l, resp. vyššia ako 11,1 mmol/l pri meraní 2 hodiny po jedle.

Druhým významným ukazovateľom diabetu je tzv. glykovaný hemoglobín (HbA ). Ten udáva,

koľko glukózy sa naviazalo na farbivo červených krviniek za posledných 6 až 10 týždňov. Na

Slovensku sa údaj HbA  uvádza podľa štúdie DCCT, pričom za výborne kompenzovaný stav sa

považuje hodnota do 6,5 %, za akceptovateľný stav hodnota 6,5 – 7,5 % a za zlú kompenzáciu

hodnota HbA  nad 7,5 %.

DM2 nevzniká náhle, ale predchádza mu stav, ktorý sa nazýva  prediabetický rizikový
syndróm, alebo skrátene prediabetes. Ide o systém patologických zmien a porúch na úrovni

metabolizmu, pri ktorých organizmus nesprávne vylučuje inzulín.  Prediabetes je

charakterizovaný jedným z uvedených stavov, prípadne ich kombináciou:

hraničná glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l,

porušená glukózová tolerancia, t. j. zvýšená hladinu cukru v krvi dve hodiny po jedle (po

konzumácií 75 g glukózy) v rozpätí 7,8 – 11,0 mmol/l,

hranične zvýšený glykovaný hemoglobín (HbA ).

Keďže štatisticky 80 – 90 % osôb s  DM2 trpí súčasne aj nadváhou alebo obezitou, pre
súbežný výskyt týchto ochorení sa používa v súčasnosti termín diabezita.

Obrázok 2: Vplyv obezity a  DM2 (T2DM) na rozvoji a  progresii inzulínovej rezistencie
a endoteliárnych dysfunkcií (sciencedirect.com)

Terapia rozvinutého diabetu patrí striktne pod manažment diabetológa , avšak vyžaduje

multidisciplinárnu spoluprácu, do ktorej je nevyhnutné zahrnúť aj lekárenskú starostlivosť

realizovanú vo verejnej lekárni. V  rozsahu starostlivosti o  pacienta s  diabetom môže lekárnik

pr ispievať v nasledovnom rozsahu:

správna dispenzácia a podpora kompliancie pri užívaní antidiabetík a inej indikovanej

farmakoterapie predpisovaných lekárom,

manažment liekového rizika z pohľadu možných interakcií a kontraindikácií liekov s potravou

alebo medzi lekárom indikovanými liekmi navzájom,

predchádzanie, monitorovanie a riešenie farmakoterapeutických problémov,

podpora, asistencia a manažment pri monitorovaní rizikových faktorov diabetu a jeho

komorbidít,

individuálny manažment stravovania, suplementačného programu a iných dietetických

opatrení pre osoby s diabetom,

iné edukačné, osvetové a podporné aktivity.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Mikronutrienty (suplementácia)

2. Náhradné sladidlá (suplementácia)

Mikronutrienty (suplementácia)
Medzi základné mikronutrienty využiteľné pri podpore dlhodobej liečby diabetu patria predovšetkým

chróm, zinok, vitamín E, vitamín B1 a vitamín D.

Chróm

Trojmocný chróm je nevyhnutný pre udržanie normálneho glukózového metabolizmu. Chróm sa zúčastňuje

nielen v  procesoch   spojených s  kontrolou hladiny cukru v  krvi, ale aj pri metabolizme lipidov (tukov),

znižovaní telesnej hmotnosti a  hustoty kostí.  Normálne množstvo  chrómu je 25 μg pre ženy a  35 μg pre

mužov. Rizikové faktory, ktoré poukazujú na to, že pacientovi môže chýbať chróm sú hyperglykémia,

glykozúria, príjem nízkokalorickej diéty   a  vyšší vek. Chróm   zvyšuje a zosilňuje pôsobenie inzulínu. Pre

správne vstrebávanie je vhodný pomer zinku a chrómu.

Obrázok 3: Úloha trojmocného chrómu pri vstrebávaní glukózy z krvi do buniek periférnych tkanív
(cdnsciencepub.com)

Zinok
Dvojmocný zinok podporuje správnu funkciu inzulínu a spoločne s chrómom sa spolupodieľa na správnom

vstrebávaní glukózy z krvi do periférnych tkanív. Zinok je nevyhnutný aj v procese sekrécie inzulínu beta-

bunkami pankreasu a tiež sekrécie glukagónu alfa-bunkami pankreasu. Podobne ako nedostatok chrómu

môže aj nedostatok zinku prehlbovať stav inzulínovej rezistencie. Zinok taktiež napomáha udržiavať

normálnu hladinu cholesterolu v krvi. Bežná denná dávka zinku u dospelých osôb s DM2 je 25-50 mg.

Obrázok 4: Úloha zinku v  procese uvoľňovania inzulínu z  beta buniek pankreasu a  v  procese
absorpcie glukózy periférnymi bunkami (sciencedirect.com)

Vitamín E
Pacienti s cukrovkou majú znížené hladiny antioxidačných látok (predovšetkým vitamínu E) a zároveň majú

aj ich zvýšenú potrebu. Nedostatočná kontrola cukrovky (hyperglykémia) sa spája so zvýšenou tvorbou

markerov oxidatívneho stresu. Vitamín E neutralizuje voľné kyslíkové radikály vznikajúce počas normálnych

procesov v  bunke, ochraňuje bunkové membrány a  zohráva úlohu aj v metabolizme tukov

ovplyvnením lipoproteínu LDL. Bežná dávka vitamínu E u dospelého človeka je 200 – 400 IU.

Vitamín B1
Pre správnu funkciu nervových buniek  je nevyhnutné dostatočné zásobovanie vitamínom B1.  Pri zvýšenej

hladine glukózy sa zvyšuje potreba vitamínu B1. Stav dlhodobej hyperglykémie navyše poškodzuje nervové

bunky na periférii, čo vedie k rozvoju diabetických neuropátií.

Vitamín D
Osoby trpiace nadváhou a  obezitou majú zvýšenú potrebu suplementácie vitamínu D. Keďže nadváha

a  obezita sú štandardnou komorbiditou DM2, je vhodná suplementácia vitamínom D3 aj nad rámec

mesiacov s  nižšou intenzitou slnečného žiarenia. U  vitamínu D sa predpokladajú tiež ďalšie pozit ívne

metabolické účinky súvisiace s diabetom a jeho komorbiditami. Bežná dávka vitamínu D3 u dospelých osôb

by sa mala pohybovať od 1.000 do 4.000 IU.

Iné mikronutričné zložky je vhodné odporúčať v  prípade existujúcich komorbidít, ktoré sprevádzajú. Ide

predovšetkým o kardiovaskulárne ochorenia, neuropátie a angiopátie vrátane retinopátií a podobne.

Náhradné sladidlá (suplementácia)
Ako náhradné sladidlá označujeme látky, ktoré sa používajú ako náhrada sacharózy, avšak majú nižšiu

energetickú hodnotu. Podľa pôvodu rozlišujeme prírodné a syntetické sladidlá.

Medzi prírodné sladidlá patria alkoholové cukry (sorbitol, manitol, xylitol, maltitol, laktitol, izomalt

a  erytritol), monosacharidy (fruktóza, tagatóza), oligosacharidy (predovšetkým fruktooligosacharidy

vznikajúce hydrolýzou inulínu), glykozidy (predovšetkým steviozidy) a proteíny (taumatín, monelín).

Napriek tomu, že použitie prírodných náhrad sacharózy predstavuje výrazne nižšie riziká ako je
tomu u syntetických sladidiel, ich použitie vo zvýšenej miere je tiež spojené s výskytom nežiaducich
účinkov, a preto by malo byť regulované.

Syntetické (umelé) sladidlá sú pripravované chemickou cestou a  nemajú nič spoločné s  cukrom, len

vyvolávajú chuťový vnem, pričom priamo neovplyvňujú glykémiu. Medzi používané náhradné sladidlá radíme

aspartám, acetsulfám-K, sacharín, cyklamáty a sukralózu. Často sú využívané v potravinárstve.

Používanie náhradných sladidiel by však malo byť významne obmedzované, nakoľko síce nemajú
priamy vplyv na glykémiu, avšak môžu sa spolupodieľať na rozvoji a  prehlbovaní inzulínovej
rezistencie.
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Správna dispenzácia: Diabetes
mellitus (cukrovka)
Zverejnené: 28. 12. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Diabetes je metabolická porucha, ktorá sa vyznačuje chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Ochorenie sa vyskytuje v dvoch rôznych formách (diabetes 1. a 2. typu).

V prípade diabetu 1. typu (DM1) ide o absolútny nedostatok inzulínu. Ochorenie sa začne

zvyčajne pomerne náhle v detstve, v období dospievania alebo v ranej dospelosti.

Diabetes 2. typu (DM2) je predovšetkým ochorením v strednom veku a v starobe. U osôb s

nadváhou vzniká ešte skôr. DM2 sa rozvíja niekoľko rokov vzhľadom na existujúce riziká, ako sú

obezita, porucha metabolizmu tukov, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu a rezistencia na

inzulín.

Obrázok 1: Klasifikácia diabetu podľa jeho patofyzilógie (news-medical.net)

Za normálnu hladinu cukru v krvi (normoglykémiu) sa považuje hodnota glukózy v sére
v rozmedzí 3,3 až 5,6 mmol/l. V prípade merania glykémie 2 hodiny po jedle sa za
normálnu hodnotu považuje výsledok do 7,8 mmol/l. V  oboch prípadoch ide o  hodnoty

zistené po 8 hodinách bez príjmu potravy. O diabete hovoríme vtedy, keď je glykémia nalačno

vyššia ako 7 mmol/l, resp. vyššia ako 11,1 mmol/l pri meraní 2 hodiny po jedle.

Druhým významným ukazovateľom diabetu je tzv. glykovaný hemoglobín (HbA ). Ten udáva,

koľko glukózy sa naviazalo na farbivo červených krviniek za posledných 6 až 10 týždňov. Na

Slovensku sa údaj HbA  uvádza podľa štúdie DCCT, pričom za výborne kompenzovaný stav sa

považuje hodnota do 6,5 %, za akceptovateľný stav hodnota 6,5 – 7,5 % a za zlú kompenzáciu

hodnota HbA  nad 7,5 %.

DM2 nevzniká náhle, ale predchádza mu stav, ktorý sa nazýva  prediabetický rizikový
syndróm, alebo skrátene prediabetes. Ide o systém patologických zmien a porúch na úrovni

metabolizmu, pri ktorých organizmus nesprávne vylučuje inzulín.  Prediabetes je

charakterizovaný jedným z uvedených stavov, prípadne ich kombináciou:

hraničná glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l,

porušená glukózová tolerancia, t. j. zvýšená hladinu cukru v krvi dve hodiny po jedle (po

konzumácií 75 g glukózy) v rozpätí 7,8 – 11,0 mmol/l,

hranične zvýšený glykovaný hemoglobín (HbA ).

Keďže štatisticky 80 – 90 % osôb s  DM2 trpí súčasne aj nadváhou alebo obezitou, pre
súbežný výskyt týchto ochorení sa používa v súčasnosti termín diabezita.

Obrázok 2: Vplyv obezity a  DM2 (T2DM) na rozvoji a  progresii inzulínovej rezistencie
a endoteliárnych dysfunkcií (sciencedirect.com)

Terapia rozvinutého diabetu patrí striktne pod manažment diabetológa , avšak vyžaduje

multidisciplinárnu spoluprácu, do ktorej je nevyhnutné zahrnúť aj lekárenskú starostlivosť

realizovanú vo verejnej lekárni. V  rozsahu starostlivosti o  pacienta s  diabetom môže lekárnik

pr ispievať v nasledovnom rozsahu:

správna dispenzácia a podpora kompliancie pri užívaní antidiabetík a inej indikovanej

farmakoterapie predpisovaných lekárom,

manažment liekového rizika z pohľadu možných interakcií a kontraindikácií liekov s potravou

alebo medzi lekárom indikovanými liekmi navzájom,

predchádzanie, monitorovanie a riešenie farmakoterapeutických problémov,

podpora, asistencia a manažment pri monitorovaní rizikových faktorov diabetu a jeho

komorbidít,

individuálny manažment stravovania, suplementačného programu a iných dietetických

opatrení pre osoby s diabetom,

iné edukačné, osvetové a podporné aktivity.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Mikronutrienty (suplementácia)

2. Náhradné sladidlá (suplementácia)

Mikronutrienty (suplementácia)
Medzi základné mikronutrienty využiteľné pri podpore dlhodobej liečby diabetu patria predovšetkým

chróm, zinok, vitamín E, vitamín B1 a vitamín D.

Chróm

Trojmocný chróm je nevyhnutný pre udržanie normálneho glukózového metabolizmu. Chróm sa zúčastňuje

nielen v  procesoch   spojených s  kontrolou hladiny cukru v  krvi, ale aj pri metabolizme lipidov (tukov),

znižovaní telesnej hmotnosti a  hustoty kostí.  Normálne množstvo  chrómu je 25 μg pre ženy a  35 μg pre

mužov. Rizikové faktory, ktoré poukazujú na to, že pacientovi môže chýbať chróm sú hyperglykémia,

glykozúria, príjem nízkokalorickej diéty   a  vyšší vek. Chróm   zvyšuje a zosilňuje pôsobenie inzulínu. Pre

správne vstrebávanie je vhodný pomer zinku a chrómu.

Obrázok 3: Úloha trojmocného chrómu pri vstrebávaní glukózy z krvi do buniek periférnych tkanív
(cdnsciencepub.com)

Zinok
Dvojmocný zinok podporuje správnu funkciu inzulínu a spoločne s chrómom sa spolupodieľa na správnom

vstrebávaní glukózy z krvi do periférnych tkanív. Zinok je nevyhnutný aj v procese sekrécie inzulínu beta-

bunkami pankreasu a tiež sekrécie glukagónu alfa-bunkami pankreasu. Podobne ako nedostatok chrómu

môže aj nedostatok zinku prehlbovať stav inzulínovej rezistencie. Zinok taktiež napomáha udržiavať

normálnu hladinu cholesterolu v krvi. Bežná denná dávka zinku u dospelých osôb s DM2 je 25-50 mg.

Obrázok 4: Úloha zinku v  procese uvoľňovania inzulínu z  beta buniek pankreasu a  v  procese
absorpcie glukózy periférnymi bunkami (sciencedirect.com)

Vitamín E
Pacienti s cukrovkou majú znížené hladiny antioxidačných látok (predovšetkým vitamínu E) a zároveň majú

aj ich zvýšenú potrebu. Nedostatočná kontrola cukrovky (hyperglykémia) sa spája so zvýšenou tvorbou

markerov oxidatívneho stresu. Vitamín E neutralizuje voľné kyslíkové radikály vznikajúce počas normálnych

procesov v  bunke, ochraňuje bunkové membrány a  zohráva úlohu aj v metabolizme tukov

ovplyvnením lipoproteínu LDL. Bežná dávka vitamínu E u dospelého človeka je 200 – 400 IU.

Vitamín B1
Pre správnu funkciu nervových buniek  je nevyhnutné dostatočné zásobovanie vitamínom B1.  Pri zvýšenej

hladine glukózy sa zvyšuje potreba vitamínu B1. Stav dlhodobej hyperglykémie navyše poškodzuje nervové

bunky na periférii, čo vedie k rozvoju diabetických neuropátií.

Vitamín D
Osoby trpiace nadváhou a  obezitou majú zvýšenú potrebu suplementácie vitamínu D. Keďže nadváha

a  obezita sú štandardnou komorbiditou DM2, je vhodná suplementácia vitamínom D3 aj nad rámec

mesiacov s  nižšou intenzitou slnečného žiarenia. U  vitamínu D sa predpokladajú tiež ďalšie pozit ívne

metabolické účinky súvisiace s diabetom a jeho komorbiditami. Bežná dávka vitamínu D3 u dospelých osôb

by sa mala pohybovať od 1.000 do 4.000 IU.

Iné mikronutričné zložky je vhodné odporúčať v  prípade existujúcich komorbidít, ktoré sprevádzajú. Ide

predovšetkým o kardiovaskulárne ochorenia, neuropátie a angiopátie vrátane retinopátií a podobne.

Náhradné sladidlá (suplementácia)
Ako náhradné sladidlá označujeme látky, ktoré sa používajú ako náhrada sacharózy, avšak majú nižšiu

energetickú hodnotu. Podľa pôvodu rozlišujeme prírodné a syntetické sladidlá.

Medzi prírodné sladidlá patria alkoholové cukry (sorbitol, manitol, xylitol, maltitol, laktitol, izomalt

a  erytritol), monosacharidy (fruktóza, tagatóza), oligosacharidy (predovšetkým fruktooligosacharidy

vznikajúce hydrolýzou inulínu), glykozidy (predovšetkým steviozidy) a proteíny (taumatín, monelín).

Napriek tomu, že použitie prírodných náhrad sacharózy predstavuje výrazne nižšie riziká ako je
tomu u syntetických sladidiel, ich použitie vo zvýšenej miere je tiež spojené s výskytom nežiaducich
účinkov, a preto by malo byť regulované.

Syntetické (umelé) sladidlá sú pripravované chemickou cestou a  nemajú nič spoločné s  cukrom, len

vyvolávajú chuťový vnem, pričom priamo neovplyvňujú glykémiu. Medzi používané náhradné sladidlá radíme

aspartám, acetsulfám-K, sacharín, cyklamáty a sukralózu. Často sú využívané v potravinárstve.

Používanie náhradných sladidiel by však malo byť významne obmedzované, nakoľko síce nemajú
priamy vplyv na glykémiu, avšak môžu sa spolupodieľať na rozvoji a  prehlbovaní inzulínovej
rezistencie.
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AD test ukončený

Správna dispenzácia: Hojenie rán
Zverejnené: 23. 04. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Podľa rozsahu rany,

množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie, rozoznávame dva základné

typy hojenia:

pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi

prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva,

rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym
hojením (per secundam).

Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach:

1. čistiaca (zápalová) fáza,

2. granulačná fáza,

3. epitelizačná fáza.

Práve liečba rán vyžaduje dôkladnú a správnu lekársku starostlivosť (vhodne zvolené

krytie, ošetrenie jej spodiny a pod.), pretože je tu veľké riziko stagnácie hojenia v určitej fáze a

prechodu do chronicity.

Obrázok 1: Hojenie rán – čistiaca, granulačná a epitelizačná fáza. (zdroj:
wasatchphotonic.com)

Čistiaca fáza – zápalová, exsudatívna

V prvej fáze hojenia je cieľom organizmu odstrániť z rany všetky nežiaduce zložky.

Dochádza teda k rozvoju zápalu, pre ktorý je charakteristický opuch, sčervenanie, bolesť a

zvýšená teplota postihnutého miesta. Dochádza k migrácii zápalových buniek (leukocytov,

histiocytov, fibroblastov), ktorých primárnou úlohou je fagocytóza, čiže rozpoznávanie a

pohlcovanie cudzorodých častíc.

V mieste rany často vzniká nekróza . Nekróza je mechanickou a funkčnou prekážkou v

procese hojenia rany, rovnako ako ňou môže byť aj fibrínový povlak. Pre úspešný proces
hojenia je preto odstránenie nekróz , devitalizovaného, neprekrveného tkaniva a povlakov

nevyhnutnou podmienkou.

Obrázok 2: Časová schéma procesu hojenia rán. (frontiers.com)

Granulačná fáza

V granulačnej fáze hojenia sa v rane tvoria nové krvné cievy (tzv. neoangiogenéza) a

granulačné tkanivo postupne vyplní ranu. Vytvorí sa sieť kolagénových vlákien (produkt

fibroblastov). Ich tvorbu zvyšuje rastový faktor TGF-β, ktorý produkujú v rane prítomné

mikrofágy. Takto vzniknutá sieť je vlastne podkladom pre nasledujúci proces epitelizácie.

Ak ranu vyplní granulačné tkanivo, rana sa začne uzatvárať. Preto pri starostlivosti o ranu

volíme veľmi šetrné metódy. Je dôležité zabrániť hypergranuláciám (nadmernému rastu

granulačného tkaniva), infekcii, traumatizácií rany a je nevyhnutné v rane udržiavať ideálne

vlhké prostredie.

Epitelizačná fáza

Epitelizačná fáza je konečnou fázou hojenia rany. Fáza začína z okrajov alebo z

epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine.

Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím. Epitelizačnú fázu bezprostredne

sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva

a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k

nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulácií), je následná epitelizácia rany

spomalená až potlačená.

Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.

Ovplyvnená môže byť napríklad syntéza kolagénu (pri malnutrícii, infekcii, diabete, hypoxii

atď.), intenzita zápalovej reakcie (autoimunitné ochorenie, imunodeficiencia) či prostredie na

hojenie (hyperglykémia pri diabete, acidóza pri hypoxii, vlhkosť atď.). Tieto vplyvy môžu pôsobiť

buď lokálne v mieste rany, alebo sú dané celkovým stavom pacienta.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)

2. Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)

3. Kyselina hyalurónová (lokálne)

4. Zinok (lokálne)

5. Zinok (substitúcia)

6. Alantoín (lokálne)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Silikón (lokálne)

Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)
Dezinfekcia a účinné spôsoby jej vykonávania sú veľmi častou náplňou dispenzačnej (informačnej

a konzultačnej) činnosti lekárnikov, prípadne farmaceutických laborantov vo verejných lekárňach. Týka

sa to nielen samotného poradenstva pri výbere a výdaji vhodného dezinfekčného prípravku, ale aj

všeobecnej konzultačnej činnosti, ktorá súvisí so správnym antiseptickým ošetrením rán a  dezinfekciou

v širších súvislostiach.

Správny antiseptický prístup sa týka dezinfekcie povrchov, plôch, kože pacienta, ako aj ošetrenia rán.

Lekárnik môže v  rámci asistovaného samoliečenia využívať v  rámci antiseptickej dezinfekcie
predovšetkým chemickú dezinfekciu.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčnými prostriedkami, predovšetkým roztokmi a mydlami. Pri ich

použití je potrebné dbať na správny výber dezinfekčného prípravku, správne použitie dezinfekčného

prípravku, čas expozície dezinfekčného prípravku.

Najčastejšie používané formy dezinfekčných prostriedkov sú:

a) tekuté prípravky (roztoky, tinktúry),

b) aerosólové prípravky (rozprašovače, speje),

c) pevné prípravky (zásypy),

d) dezinfekčné mydlá (tekuté aj pevné formy).

 

Všeobecný postup pre správnu dezinfekciu a antiseptické ošetrenia rán:

1. odstránenie pevných nečistôt

2. opláchnutie rany a okolia čistou tečúcou vodou

3. správna aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku

4. vhodné krytie rany

5. konzultácia s lekárom v prípade potreby, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu polyrezistentných

baktérií, vírusov a húb (diabetická noha, dekubity a podobne)

 

Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)
Lokálne aplikované antibiotiká a chemoterapeutiká majú antibakteriálne účinky proti širokému spektru

grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter
pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán.

V  praxi sú dostupné prípravky s  obsahom striebornej soli sulfasalazínu, resp. striebornej soli sulfadiazínu.

Určené sú na:

na liečbu a prevenciu infekcií menších rán (odreniny, malé krvácajúce rany, rezné rany a iné menšie čisté

rany),

na ochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl, prípadne iných vredov,

na liečbu a prevenciu infekcií drobných popálenín (povrchové a mierne rozsiahle popáleniny).

Uvedené prípravky zároveň chránia pred sekundárnymi infekciami a urýchľujú proces hojenia poranení.

V prípade lokálnych antibiotík a chemoterapeutík je vhodné použitie strieborných solí. Ióny striebra sa viažu

na DNA baktérií, a tým inhibujú rast a množenie bakteriálnych buniek. Ióny striebra nepoškodzujú bunky kože

a podkožného tkaniva v mieste aplikácie.

Kyselina hyalurónová (lokálne)
Kyselina hyalurónová (tiež hyaluronát, hyaluronan, HA) je nesulfátovaný glykozaminoglykán, ktorý je
najdôležitejšou zložkou medzibunkovej hmoty. Nakoľko ide o veľmi veľkú molekulu, dokáže zadržiavať

veľké množstvo tekutiny.

Obrázok 8: Schéma účinku lokálne aplikovaného komplexu zink-hyaluronát v  rámci podpory
hojenia rán. (zdroj: curiosin.com)

HA  je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva , pričom zodpovedá za ich celistvosť a

následnú regeneráciu po poranení. Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách i nehojacich sa

chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek. Regulácie

týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykozaminoglykány, predovšetkým HA.

Pri poranení kože a slizničných epitelov dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a

depozícii HA do extraceleulárnej matrix epiteliálnymi bunkami. Dochádza tak k reepitelizácii defektov

migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Obrázok 9: Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronanu sodného a hyaluronanu zinočnatého na
množstvo mikroorganizmov (CFU/ml, in vitro). (zdroj: curiosin.com)

Zinok (lokálne)
Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza . Tento enzým

uvoľnený z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu,

ktorý má výrazné protizápalové účinky a  podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán. Od zinku

dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej s novotvorbou

spojivového tkaniva.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho

mierny deficit môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného

zvýšenou vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza. Tento enzým uvoľnený

z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu, ktorý má

výrazné protizápalové účinky a podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán.

Od zinku dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej

s novotvorbou spojivového tkaniva.

Obrázok 10: Funkcie zinku v rámci podpory hojenia rán. (zdroj: mdpi.com).

Aktivita metaloproteináz spojivového tkaniva sa výrazne zvyšuje po poranení kože a tieto na zinku závislé

proteolytické enzýmy sa spolupodieľajú na debridmente rany a  rekonštrukcii medzibunkovej hmoty. Tak

tvorba granulačného tkaniva, ako aj reepitelizácia rany a  remodelovacie vytvorenie spojivového tkaniva

vyžadujú možnosť migr ácie buniek a  degradácia matrixu metaloproteinázami, ktoré špecificky štiepia

bielkoviny medzibunkovej hmoty (kolagén, elastín, laminín atď.), pohyb nových buniek v  hojacej sa rane

umožňuje.

DNA a RNA polymerázy, rovnako ako rôzne transkripčné faktory, obsahujú domény charakteru zinkových

prstov a  spoločne regulujú transkripciu génov kódujúcich kľúčové proteíny podieľajúce sa na procesoch

hojenia rán (napr. gény bunkovej replikácie a gény proteínov medzibunkovej hmoty).

Okrem priameho vplyvu na zložky imunitného systému sa zinok viacerými mechanizmami veľmi
účinne zapája aj do antioxidačného obranného systému organizmu. Tvorí súčasť enzýmu

superoxiddismutáza, ktorý patrí medzi základné endogénne antioxidačné mechanizmy.

Alantoín (lokálne)
Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše

má keratolytický a penetráciu podporujúci účinok, ktorý zvyšuje efektivitu súbežne podávaných liečiv.

Okrem toho má alantoín upokojujúci účinok na svrbenie, často sprevádzajúce tvorbu jaziev.

Alantoín je určený na jazvy po zahojení poranenia. Používa sa:

na hypertrofické jazvy (nepresahujú poranenú oblasť), keloidné jazvy (presahujú poranenú oblasť),

pohyblivosť obmedzujúce a kozmeticky zohyzďujúce jazvy po operáciách, amputáciách, popáleninách a

úrazoch,

pri skrátení šliach spôsobenom úrazom alebo ochorením (napr. Dupuytrenova kontraktúra), ako aj na

jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy). 

 

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
 

Silikón (lokálne)
K  starostlivosti o  rany patrí aj starostlivosť o  jazvy. V  tejto skupine je možné v  rámci asistovaného

samoliečenia a doplnkového poradenstva využiť lieky a zdravotnícke pomôcky na báze silikónu.

Silikónový gél sa v  praxi využíva ako remodelujúci materiál na patologické jazvy. Indikuje sa na liečbu

hypertrofických jaziev a keloidov.
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Správna dispenzácia: Hojenie rán
Zverejnené: 23. 04. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Podľa rozsahu rany,

množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie, rozoznávame dva základné

typy hojenia:

pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi

prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva,

rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym
hojením (per secundam).

Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach:

1. čistiaca (zápalová) fáza,

2. granulačná fáza,

3. epitelizačná fáza.

Práve liečba rán vyžaduje dôkladnú a správnu lekársku starostlivosť (vhodne zvolené

krytie, ošetrenie jej spodiny a pod.), pretože je tu veľké riziko stagnácie hojenia v určitej fáze a

prechodu do chronicity.

Obrázok 1: Hojenie rán – čistiaca, granulačná a epitelizačná fáza. (zdroj:
wasatchphotonic.com)

Čistiaca fáza – zápalová, exsudatívna

V prvej fáze hojenia je cieľom organizmu odstrániť z rany všetky nežiaduce zložky.

Dochádza teda k rozvoju zápalu, pre ktorý je charakteristický opuch, sčervenanie, bolesť a

zvýšená teplota postihnutého miesta. Dochádza k migrácii zápalových buniek (leukocytov,

histiocytov, fibroblastov), ktorých primárnou úlohou je fagocytóza, čiže rozpoznávanie a

pohlcovanie cudzorodých častíc.

V mieste rany často vzniká nekróza . Nekróza je mechanickou a funkčnou prekážkou v

procese hojenia rany, rovnako ako ňou môže byť aj fibrínový povlak. Pre úspešný proces
hojenia je preto odstránenie nekróz , devitalizovaného, neprekrveného tkaniva a povlakov

nevyhnutnou podmienkou.

Obrázok 2: Časová schéma procesu hojenia rán. (frontiers.com)

Granulačná fáza

V granulačnej fáze hojenia sa v rane tvoria nové krvné cievy (tzv. neoangiogenéza) a

granulačné tkanivo postupne vyplní ranu. Vytvorí sa sieť kolagénových vlákien (produkt

fibroblastov). Ich tvorbu zvyšuje rastový faktor TGF-β, ktorý produkujú v rane prítomné

mikrofágy. Takto vzniknutá sieť je vlastne podkladom pre nasledujúci proces epitelizácie.

Ak ranu vyplní granulačné tkanivo, rana sa začne uzatvárať. Preto pri starostlivosti o ranu

volíme veľmi šetrné metódy. Je dôležité zabrániť hypergranuláciám (nadmernému rastu

granulačného tkaniva), infekcii, traumatizácií rany a je nevyhnutné v rane udržiavať ideálne

vlhké prostredie.

Epitelizačná fáza

Epitelizačná fáza je konečnou fázou hojenia rany. Fáza začína z okrajov alebo z

epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine.

Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím. Epitelizačnú fázu bezprostredne

sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva

a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k

nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulácií), je následná epitelizácia rany

spomalená až potlačená.

Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.

Ovplyvnená môže byť napríklad syntéza kolagénu (pri malnutrícii, infekcii, diabete, hypoxii

atď.), intenzita zápalovej reakcie (autoimunitné ochorenie, imunodeficiencia) či prostredie na

hojenie (hyperglykémia pri diabete, acidóza pri hypoxii, vlhkosť atď.). Tieto vplyvy môžu pôsobiť

buď lokálne v mieste rany, alebo sú dané celkovým stavom pacienta.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)

2. Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)

3. Kyselina hyalurónová (lokálne)

4. Zinok (lokálne)

5. Zinok (substitúcia)

6. Alantoín (lokálne)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Silikón (lokálne)

Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)
Dezinfekcia a účinné spôsoby jej vykonávania sú veľmi častou náplňou dispenzačnej (informačnej

a konzultačnej) činnosti lekárnikov, prípadne farmaceutických laborantov vo verejných lekárňach. Týka

sa to nielen samotného poradenstva pri výbere a výdaji vhodného dezinfekčného prípravku, ale aj

všeobecnej konzultačnej činnosti, ktorá súvisí so správnym antiseptickým ošetrením rán a  dezinfekciou

v širších súvislostiach.

Správny antiseptický prístup sa týka dezinfekcie povrchov, plôch, kože pacienta, ako aj ošetrenia rán.

Lekárnik môže v  rámci asistovaného samoliečenia využívať v  rámci antiseptickej dezinfekcie
predovšetkým chemickú dezinfekciu.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčnými prostriedkami, predovšetkým roztokmi a mydlami. Pri ich

použití je potrebné dbať na správny výber dezinfekčného prípravku, správne použitie dezinfekčného

prípravku, čas expozície dezinfekčného prípravku.

Najčastejšie používané formy dezinfekčných prostriedkov sú:

a) tekuté prípravky (roztoky, tinktúry),

b) aerosólové prípravky (rozprašovače, speje),

c) pevné prípravky (zásypy),

d) dezinfekčné mydlá (tekuté aj pevné formy).

 

Všeobecný postup pre správnu dezinfekciu a antiseptické ošetrenia rán:

1. odstránenie pevných nečistôt

2. opláchnutie rany a okolia čistou tečúcou vodou

3. správna aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku

4. vhodné krytie rany

5. konzultácia s lekárom v prípade potreby, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu polyrezistentných

baktérií, vírusov a húb (diabetická noha, dekubity a podobne)

 

Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)
Lokálne aplikované antibiotiká a chemoterapeutiká majú antibakteriálne účinky proti širokému spektru

grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter
pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán.

V  praxi sú dostupné prípravky s  obsahom striebornej soli sulfasalazínu, resp. striebornej soli sulfadiazínu.

Určené sú na:

na liečbu a prevenciu infekcií menších rán (odreniny, malé krvácajúce rany, rezné rany a iné menšie čisté

rany),

na ochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl, prípadne iných vredov,

na liečbu a prevenciu infekcií drobných popálenín (povrchové a mierne rozsiahle popáleniny).

Uvedené prípravky zároveň chránia pred sekundárnymi infekciami a urýchľujú proces hojenia poranení.

V prípade lokálnych antibiotík a chemoterapeutík je vhodné použitie strieborných solí. Ióny striebra sa viažu

na DNA baktérií, a tým inhibujú rast a množenie bakteriálnych buniek. Ióny striebra nepoškodzujú bunky kože

a podkožného tkaniva v mieste aplikácie.

Kyselina hyalurónová (lokálne)
Kyselina hyalurónová (tiež hyaluronát, hyaluronan, HA) je nesulfátovaný glykozaminoglykán, ktorý je
najdôležitejšou zložkou medzibunkovej hmoty. Nakoľko ide o veľmi veľkú molekulu, dokáže zadržiavať

veľké množstvo tekutiny.

Obrázok 8: Schéma účinku lokálne aplikovaného komplexu zink-hyaluronát v  rámci podpory
hojenia rán. (zdroj: curiosin.com)

HA  je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva , pričom zodpovedá za ich celistvosť a

následnú regeneráciu po poranení. Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách i nehojacich sa

chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek. Regulácie

týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykozaminoglykány, predovšetkým HA.

Pri poranení kože a slizničných epitelov dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a

depozícii HA do extraceleulárnej matrix epiteliálnymi bunkami. Dochádza tak k reepitelizácii defektov

migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Obrázok 9: Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronanu sodného a hyaluronanu zinočnatého na
množstvo mikroorganizmov (CFU/ml, in vitro). (zdroj: curiosin.com)

Zinok (lokálne)
Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza . Tento enzým

uvoľnený z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu,

ktorý má výrazné protizápalové účinky a  podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán. Od zinku

dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej s novotvorbou

spojivového tkaniva.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho

mierny deficit môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného

zvýšenou vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza. Tento enzým uvoľnený

z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu, ktorý má

výrazné protizápalové účinky a podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán.

Od zinku dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej

s novotvorbou spojivového tkaniva.

Obrázok 10: Funkcie zinku v rámci podpory hojenia rán. (zdroj: mdpi.com).

Aktivita metaloproteináz spojivového tkaniva sa výrazne zvyšuje po poranení kože a tieto na zinku závislé

proteolytické enzýmy sa spolupodieľajú na debridmente rany a  rekonštrukcii medzibunkovej hmoty. Tak

tvorba granulačného tkaniva, ako aj reepitelizácia rany a  remodelovacie vytvorenie spojivového tkaniva

vyžadujú možnosť migr ácie buniek a  degradácia matrixu metaloproteinázami, ktoré špecificky štiepia

bielkoviny medzibunkovej hmoty (kolagén, elastín, laminín atď.), pohyb nových buniek v  hojacej sa rane

umožňuje.

DNA a RNA polymerázy, rovnako ako rôzne transkripčné faktory, obsahujú domény charakteru zinkových

prstov a  spoločne regulujú transkripciu génov kódujúcich kľúčové proteíny podieľajúce sa na procesoch

hojenia rán (napr. gény bunkovej replikácie a gény proteínov medzibunkovej hmoty).

Okrem priameho vplyvu na zložky imunitného systému sa zinok viacerými mechanizmami veľmi
účinne zapája aj do antioxidačného obranného systému organizmu. Tvorí súčasť enzýmu

superoxiddismutáza, ktorý patrí medzi základné endogénne antioxidačné mechanizmy.

Alantoín (lokálne)
Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše

má keratolytický a penetráciu podporujúci účinok, ktorý zvyšuje efektivitu súbežne podávaných liečiv.

Okrem toho má alantoín upokojujúci účinok na svrbenie, často sprevádzajúce tvorbu jaziev.

Alantoín je určený na jazvy po zahojení poranenia. Používa sa:

na hypertrofické jazvy (nepresahujú poranenú oblasť), keloidné jazvy (presahujú poranenú oblasť),

pohyblivosť obmedzujúce a kozmeticky zohyzďujúce jazvy po operáciách, amputáciách, popáleninách a

úrazoch,

pri skrátení šliach spôsobenom úrazom alebo ochorením (napr. Dupuytrenova kontraktúra), ako aj na

jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy). 

 

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
 

Silikón (lokálne)
K  starostlivosti o  rany patrí aj starostlivosť o  jazvy. V  tejto skupine je možné v  rámci asistovaného

samoliečenia a doplnkového poradenstva využiť lieky a zdravotnícke pomôcky na báze silikónu.

Silikónový gél sa v  praxi využíva ako remodelujúci materiál na patologické jazvy. Indikuje sa na liečbu

hypertrofických jaziev a keloidov.
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Zdieľať     

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Podľa rozsahu rany,

množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie, rozoznávame dva základné

typy hojenia:

pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi

prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva,

rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym
hojením (per secundam).

Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach:

1. čistiaca (zápalová) fáza,

2. granulačná fáza,

3. epitelizačná fáza.

Práve liečba rán vyžaduje dôkladnú a správnu lekársku starostlivosť (vhodne zvolené

krytie, ošetrenie jej spodiny a pod.), pretože je tu veľké riziko stagnácie hojenia v určitej fáze a

prechodu do chronicity.

Obrázok 1: Hojenie rán – čistiaca, granulačná a epitelizačná fáza. (zdroj:
wasatchphotonic.com)

Čistiaca fáza – zápalová, exsudatívna

V prvej fáze hojenia je cieľom organizmu odstrániť z rany všetky nežiaduce zložky.

Dochádza teda k rozvoju zápalu, pre ktorý je charakteristický opuch, sčervenanie, bolesť a

zvýšená teplota postihnutého miesta. Dochádza k migrácii zápalových buniek (leukocytov,

histiocytov, fibroblastov), ktorých primárnou úlohou je fagocytóza, čiže rozpoznávanie a

pohlcovanie cudzorodých častíc.

V mieste rany často vzniká nekróza . Nekróza je mechanickou a funkčnou prekážkou v

procese hojenia rany, rovnako ako ňou môže byť aj fibrínový povlak. Pre úspešný proces
hojenia je preto odstránenie nekróz , devitalizovaného, neprekrveného tkaniva a povlakov

nevyhnutnou podmienkou.

Obrázok 2: Časová schéma procesu hojenia rán. (frontiers.com)

Granulačná fáza

V granulačnej fáze hojenia sa v rane tvoria nové krvné cievy (tzv. neoangiogenéza) a

granulačné tkanivo postupne vyplní ranu. Vytvorí sa sieť kolagénových vlákien (produkt

fibroblastov). Ich tvorbu zvyšuje rastový faktor TGF-β, ktorý produkujú v rane prítomné

mikrofágy. Takto vzniknutá sieť je vlastne podkladom pre nasledujúci proces epitelizácie.

Ak ranu vyplní granulačné tkanivo, rana sa začne uzatvárať. Preto pri starostlivosti o ranu

volíme veľmi šetrné metódy. Je dôležité zabrániť hypergranuláciám (nadmernému rastu

granulačného tkaniva), infekcii, traumatizácií rany a je nevyhnutné v rane udržiavať ideálne

vlhké prostredie.

Epitelizačná fáza

Epitelizačná fáza je konečnou fázou hojenia rany. Fáza začína z okrajov alebo z

epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine.

Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím. Epitelizačnú fázu bezprostredne

sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva

a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k

nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulácií), je následná epitelizácia rany

spomalená až potlačená.

Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.

Ovplyvnená môže byť napríklad syntéza kolagénu (pri malnutrícii, infekcii, diabete, hypoxii

atď.), intenzita zápalovej reakcie (autoimunitné ochorenie, imunodeficiencia) či prostredie na

hojenie (hyperglykémia pri diabete, acidóza pri hypoxii, vlhkosť atď.). Tieto vplyvy môžu pôsobiť

buď lokálne v mieste rany, alebo sú dané celkovým stavom pacienta.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)

2. Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)

3. Kyselina hyalurónová (lokálne)

4. Zinok (lokálne)

5. Zinok (substitúcia)

6. Alantoín (lokálne)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Silikón (lokálne)

Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)
Dezinfekcia a účinné spôsoby jej vykonávania sú veľmi častou náplňou dispenzačnej (informačnej

a konzultačnej) činnosti lekárnikov, prípadne farmaceutických laborantov vo verejných lekárňach. Týka

sa to nielen samotného poradenstva pri výbere a výdaji vhodného dezinfekčného prípravku, ale aj

všeobecnej konzultačnej činnosti, ktorá súvisí so správnym antiseptickým ošetrením rán a  dezinfekciou

v širších súvislostiach.

Správny antiseptický prístup sa týka dezinfekcie povrchov, plôch, kože pacienta, ako aj ošetrenia rán.

Lekárnik môže v  rámci asistovaného samoliečenia využívať v  rámci antiseptickej dezinfekcie
predovšetkým chemickú dezinfekciu.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčnými prostriedkami, predovšetkým roztokmi a mydlami. Pri ich

použití je potrebné dbať na správny výber dezinfekčného prípravku, správne použitie dezinfekčného

prípravku, čas expozície dezinfekčného prípravku.

Najčastejšie používané formy dezinfekčných prostriedkov sú:

a) tekuté prípravky (roztoky, tinktúry),

b) aerosólové prípravky (rozprašovače, speje),

c) pevné prípravky (zásypy),

d) dezinfekčné mydlá (tekuté aj pevné formy).

 

Všeobecný postup pre správnu dezinfekciu a antiseptické ošetrenia rán:

1. odstránenie pevných nečistôt

2. opláchnutie rany a okolia čistou tečúcou vodou

3. správna aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku

4. vhodné krytie rany

5. konzultácia s lekárom v prípade potreby, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu polyrezistentných

baktérií, vírusov a húb (diabetická noha, dekubity a podobne)

 

Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)
Lokálne aplikované antibiotiká a chemoterapeutiká majú antibakteriálne účinky proti širokému spektru

grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter
pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán.

V  praxi sú dostupné prípravky s  obsahom striebornej soli sulfasalazínu, resp. striebornej soli sulfadiazínu.

Určené sú na:

na liečbu a prevenciu infekcií menších rán (odreniny, malé krvácajúce rany, rezné rany a iné menšie čisté

rany),

na ochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl, prípadne iných vredov,

na liečbu a prevenciu infekcií drobných popálenín (povrchové a mierne rozsiahle popáleniny).

Uvedené prípravky zároveň chránia pred sekundárnymi infekciami a urýchľujú proces hojenia poranení.

V prípade lokálnych antibiotík a chemoterapeutík je vhodné použitie strieborných solí. Ióny striebra sa viažu

na DNA baktérií, a tým inhibujú rast a množenie bakteriálnych buniek. Ióny striebra nepoškodzujú bunky kože

a podkožného tkaniva v mieste aplikácie.

Kyselina hyalurónová (lokálne)
Kyselina hyalurónová (tiež hyaluronát, hyaluronan, HA) je nesulfátovaný glykozaminoglykán, ktorý je
najdôležitejšou zložkou medzibunkovej hmoty. Nakoľko ide o veľmi veľkú molekulu, dokáže zadržiavať

veľké množstvo tekutiny.

Obrázok 8: Schéma účinku lokálne aplikovaného komplexu zink-hyaluronát v  rámci podpory
hojenia rán. (zdroj: curiosin.com)

HA  je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva , pričom zodpovedá za ich celistvosť a

následnú regeneráciu po poranení. Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách i nehojacich sa

chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek. Regulácie

týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykozaminoglykány, predovšetkým HA.

Pri poranení kože a slizničných epitelov dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a

depozícii HA do extraceleulárnej matrix epiteliálnymi bunkami. Dochádza tak k reepitelizácii defektov

migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Obrázok 9: Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronanu sodného a hyaluronanu zinočnatého na
množstvo mikroorganizmov (CFU/ml, in vitro). (zdroj: curiosin.com)

Zinok (lokálne)
Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza . Tento enzým

uvoľnený z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu,

ktorý má výrazné protizápalové účinky a  podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán. Od zinku

dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej s novotvorbou

spojivového tkaniva.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho

mierny deficit môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného

zvýšenou vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza. Tento enzým uvoľnený

z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu, ktorý má

výrazné protizápalové účinky a podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán.

Od zinku dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej

s novotvorbou spojivového tkaniva.

Obrázok 10: Funkcie zinku v rámci podpory hojenia rán. (zdroj: mdpi.com).

Aktivita metaloproteináz spojivového tkaniva sa výrazne zvyšuje po poranení kože a tieto na zinku závislé

proteolytické enzýmy sa spolupodieľajú na debridmente rany a  rekonštrukcii medzibunkovej hmoty. Tak

tvorba granulačného tkaniva, ako aj reepitelizácia rany a  remodelovacie vytvorenie spojivového tkaniva

vyžadujú možnosť migr ácie buniek a  degradácia matrixu metaloproteinázami, ktoré špecificky štiepia

bielkoviny medzibunkovej hmoty (kolagén, elastín, laminín atď.), pohyb nových buniek v  hojacej sa rane

umožňuje.

DNA a RNA polymerázy, rovnako ako rôzne transkripčné faktory, obsahujú domény charakteru zinkových

prstov a  spoločne regulujú transkripciu génov kódujúcich kľúčové proteíny podieľajúce sa na procesoch

hojenia rán (napr. gény bunkovej replikácie a gény proteínov medzibunkovej hmoty).

Okrem priameho vplyvu na zložky imunitného systému sa zinok viacerými mechanizmami veľmi
účinne zapája aj do antioxidačného obranného systému organizmu. Tvorí súčasť enzýmu

superoxiddismutáza, ktorý patrí medzi základné endogénne antioxidačné mechanizmy.

Alantoín (lokálne)
Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše

má keratolytický a penetráciu podporujúci účinok, ktorý zvyšuje efektivitu súbežne podávaných liečiv.

Okrem toho má alantoín upokojujúci účinok na svrbenie, často sprevádzajúce tvorbu jaziev.

Alantoín je určený na jazvy po zahojení poranenia. Používa sa:

na hypertrofické jazvy (nepresahujú poranenú oblasť), keloidné jazvy (presahujú poranenú oblasť),

pohyblivosť obmedzujúce a kozmeticky zohyzďujúce jazvy po operáciách, amputáciách, popáleninách a

úrazoch,

pri skrátení šliach spôsobenom úrazom alebo ochorením (napr. Dupuytrenova kontraktúra), ako aj na

jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy). 

 

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
 

Silikón (lokálne)
K  starostlivosti o  rany patrí aj starostlivosť o  jazvy. V  tejto skupine je možné v  rámci asistovaného

samoliečenia a doplnkového poradenstva využiť lieky a zdravotnícke pomôcky na báze silikónu.

Silikónový gél sa v  praxi využíva ako remodelujúci materiál na patologické jazvy. Indikuje sa na liečbu

hypertrofických jaziev a keloidov.
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Zdieľať     

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Podľa rozsahu rany,

množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie, rozoznávame dva základné

typy hojenia:

pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi

prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva,

rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym
hojením (per secundam).

Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach:

1. čistiaca (zápalová) fáza,

2. granulačná fáza,

3. epitelizačná fáza.

Práve liečba rán vyžaduje dôkladnú a správnu lekársku starostlivosť (vhodne zvolené

krytie, ošetrenie jej spodiny a pod.), pretože je tu veľké riziko stagnácie hojenia v určitej fáze a

prechodu do chronicity.

Obrázok 1: Hojenie rán – čistiaca, granulačná a epitelizačná fáza. (zdroj:
wasatchphotonic.com)

Čistiaca fáza – zápalová, exsudatívna

V prvej fáze hojenia je cieľom organizmu odstrániť z rany všetky nežiaduce zložky.

Dochádza teda k rozvoju zápalu, pre ktorý je charakteristický opuch, sčervenanie, bolesť a

zvýšená teplota postihnutého miesta. Dochádza k migrácii zápalových buniek (leukocytov,

histiocytov, fibroblastov), ktorých primárnou úlohou je fagocytóza, čiže rozpoznávanie a

pohlcovanie cudzorodých častíc.

V mieste rany často vzniká nekróza . Nekróza je mechanickou a funkčnou prekážkou v

procese hojenia rany, rovnako ako ňou môže byť aj fibrínový povlak. Pre úspešný proces
hojenia je preto odstránenie nekróz , devitalizovaného, neprekrveného tkaniva a povlakov

nevyhnutnou podmienkou.

Obrázok 2: Časová schéma procesu hojenia rán. (frontiers.com)

Granulačná fáza

V granulačnej fáze hojenia sa v rane tvoria nové krvné cievy (tzv. neoangiogenéza) a

granulačné tkanivo postupne vyplní ranu. Vytvorí sa sieť kolagénových vlákien (produkt

fibroblastov). Ich tvorbu zvyšuje rastový faktor TGF-β, ktorý produkujú v rane prítomné

mikrofágy. Takto vzniknutá sieť je vlastne podkladom pre nasledujúci proces epitelizácie.

Ak ranu vyplní granulačné tkanivo, rana sa začne uzatvárať. Preto pri starostlivosti o ranu

volíme veľmi šetrné metódy. Je dôležité zabrániť hypergranuláciám (nadmernému rastu

granulačného tkaniva), infekcii, traumatizácií rany a je nevyhnutné v rane udržiavať ideálne

vlhké prostredie.

Epitelizačná fáza

Epitelizačná fáza je konečnou fázou hojenia rany. Fáza začína z okrajov alebo z

epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine.

Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím. Epitelizačnú fázu bezprostredne

sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva

a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k

nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulácií), je následná epitelizácia rany

spomalená až potlačená.

Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.

Ovplyvnená môže byť napríklad syntéza kolagénu (pri malnutrícii, infekcii, diabete, hypoxii

atď.), intenzita zápalovej reakcie (autoimunitné ochorenie, imunodeficiencia) či prostredie na

hojenie (hyperglykémia pri diabete, acidóza pri hypoxii, vlhkosť atď.). Tieto vplyvy môžu pôsobiť

buď lokálne v mieste rany, alebo sú dané celkovým stavom pacienta.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)

2. Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)

3. Kyselina hyalurónová (lokálne)

4. Zinok (lokálne)

5. Zinok (substitúcia)

6. Alantoín (lokálne)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Silikón (lokálne)

Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)
Dezinfekcia a účinné spôsoby jej vykonávania sú veľmi častou náplňou dispenzačnej (informačnej

a konzultačnej) činnosti lekárnikov, prípadne farmaceutických laborantov vo verejných lekárňach. Týka

sa to nielen samotného poradenstva pri výbere a výdaji vhodného dezinfekčného prípravku, ale aj

všeobecnej konzultačnej činnosti, ktorá súvisí so správnym antiseptickým ošetrením rán a  dezinfekciou

v širších súvislostiach.

Správny antiseptický prístup sa týka dezinfekcie povrchov, plôch, kože pacienta, ako aj ošetrenia rán.

Lekárnik môže v  rámci asistovaného samoliečenia využívať v  rámci antiseptickej dezinfekcie
predovšetkým chemickú dezinfekciu.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčnými prostriedkami, predovšetkým roztokmi a mydlami. Pri ich

použití je potrebné dbať na správny výber dezinfekčného prípravku, správne použitie dezinfekčného

prípravku, čas expozície dezinfekčného prípravku.

Najčastejšie používané formy dezinfekčných prostriedkov sú:

a) tekuté prípravky (roztoky, tinktúry),

b) aerosólové prípravky (rozprašovače, speje),

c) pevné prípravky (zásypy),

d) dezinfekčné mydlá (tekuté aj pevné formy).

 

Všeobecný postup pre správnu dezinfekciu a antiseptické ošetrenia rán:

1. odstránenie pevných nečistôt

2. opláchnutie rany a okolia čistou tečúcou vodou

3. správna aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku

4. vhodné krytie rany

5. konzultácia s lekárom v prípade potreby, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu polyrezistentných

baktérií, vírusov a húb (diabetická noha, dekubity a podobne)

 

Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)
Lokálne aplikované antibiotiká a chemoterapeutiká majú antibakteriálne účinky proti širokému spektru

grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter
pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán.

V  praxi sú dostupné prípravky s  obsahom striebornej soli sulfasalazínu, resp. striebornej soli sulfadiazínu.

Určené sú na:

na liečbu a prevenciu infekcií menších rán (odreniny, malé krvácajúce rany, rezné rany a iné menšie čisté

rany),

na ochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl, prípadne iných vredov,

na liečbu a prevenciu infekcií drobných popálenín (povrchové a mierne rozsiahle popáleniny).

Uvedené prípravky zároveň chránia pred sekundárnymi infekciami a urýchľujú proces hojenia poranení.

V prípade lokálnych antibiotík a chemoterapeutík je vhodné použitie strieborných solí. Ióny striebra sa viažu

na DNA baktérií, a tým inhibujú rast a množenie bakteriálnych buniek. Ióny striebra nepoškodzujú bunky kože

a podkožného tkaniva v mieste aplikácie.

Kyselina hyalurónová (lokálne)
Kyselina hyalurónová (tiež hyaluronát, hyaluronan, HA) je nesulfátovaný glykozaminoglykán, ktorý je
najdôležitejšou zložkou medzibunkovej hmoty. Nakoľko ide o veľmi veľkú molekulu, dokáže zadržiavať

veľké množstvo tekutiny.

Obrázok 8: Schéma účinku lokálne aplikovaného komplexu zink-hyaluronát v  rámci podpory
hojenia rán. (zdroj: curiosin.com)

HA  je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva , pričom zodpovedá za ich celistvosť a

následnú regeneráciu po poranení. Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách i nehojacich sa

chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek. Regulácie

týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykozaminoglykány, predovšetkým HA.

Pri poranení kože a slizničných epitelov dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a

depozícii HA do extraceleulárnej matrix epiteliálnymi bunkami. Dochádza tak k reepitelizácii defektov

migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Obrázok 9: Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronanu sodného a hyaluronanu zinočnatého na
množstvo mikroorganizmov (CFU/ml, in vitro). (zdroj: curiosin.com)

Zinok (lokálne)
Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza . Tento enzým

uvoľnený z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu,

ktorý má výrazné protizápalové účinky a  podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán. Od zinku

dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej s novotvorbou

spojivového tkaniva.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho

mierny deficit môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného

zvýšenou vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza. Tento enzým uvoľnený

z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu, ktorý má

výrazné protizápalové účinky a podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán.

Od zinku dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej

s novotvorbou spojivového tkaniva.

Obrázok 10: Funkcie zinku v rámci podpory hojenia rán. (zdroj: mdpi.com).

Aktivita metaloproteináz spojivového tkaniva sa výrazne zvyšuje po poranení kože a tieto na zinku závislé

proteolytické enzýmy sa spolupodieľajú na debridmente rany a  rekonštrukcii medzibunkovej hmoty. Tak

tvorba granulačného tkaniva, ako aj reepitelizácia rany a  remodelovacie vytvorenie spojivového tkaniva

vyžadujú možnosť migr ácie buniek a  degradácia matrixu metaloproteinázami, ktoré špecificky štiepia

bielkoviny medzibunkovej hmoty (kolagén, elastín, laminín atď.), pohyb nových buniek v  hojacej sa rane

umožňuje.

DNA a RNA polymerázy, rovnako ako rôzne transkripčné faktory, obsahujú domény charakteru zinkových

prstov a  spoločne regulujú transkripciu génov kódujúcich kľúčové proteíny podieľajúce sa na procesoch

hojenia rán (napr. gény bunkovej replikácie a gény proteínov medzibunkovej hmoty).

Okrem priameho vplyvu na zložky imunitného systému sa zinok viacerými mechanizmami veľmi
účinne zapája aj do antioxidačného obranného systému organizmu. Tvorí súčasť enzýmu

superoxiddismutáza, ktorý patrí medzi základné endogénne antioxidačné mechanizmy.

Alantoín (lokálne)
Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše

má keratolytický a penetráciu podporujúci účinok, ktorý zvyšuje efektivitu súbežne podávaných liečiv.

Okrem toho má alantoín upokojujúci účinok na svrbenie, často sprevádzajúce tvorbu jaziev.

Alantoín je určený na jazvy po zahojení poranenia. Používa sa:

na hypertrofické jazvy (nepresahujú poranenú oblasť), keloidné jazvy (presahujú poranenú oblasť),

pohyblivosť obmedzujúce a kozmeticky zohyzďujúce jazvy po operáciách, amputáciách, popáleninách a

úrazoch,

pri skrátení šliach spôsobenom úrazom alebo ochorením (napr. Dupuytrenova kontraktúra), ako aj na

jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy). 

 

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
 

Silikón (lokálne)
K  starostlivosti o  rany patrí aj starostlivosť o  jazvy. V  tejto skupine je možné v  rámci asistovaného

samoliečenia a doplnkového poradenstva využiť lieky a zdravotnícke pomôcky na báze silikónu.

Silikónový gél sa v  praxi využíva ako remodelujúci materiál na patologické jazvy. Indikuje sa na liečbu

hypertrofických jaziev a keloidov.
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Správna dispenzácia: Hojenie rán
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Zdieľať     

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Podľa rozsahu rany,

množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie, rozoznávame dva základné

typy hojenia:

pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi

prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva,

rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym
hojením (per secundam).

Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach:

1. čistiaca (zápalová) fáza,

2. granulačná fáza,

3. epitelizačná fáza.

Práve liečba rán vyžaduje dôkladnú a správnu lekársku starostlivosť (vhodne zvolené

krytie, ošetrenie jej spodiny a pod.), pretože je tu veľké riziko stagnácie hojenia v určitej fáze a

prechodu do chronicity.

Obrázok 1: Hojenie rán – čistiaca, granulačná a epitelizačná fáza. (zdroj:
wasatchphotonic.com)

Čistiaca fáza – zápalová, exsudatívna

V prvej fáze hojenia je cieľom organizmu odstrániť z rany všetky nežiaduce zložky.

Dochádza teda k rozvoju zápalu, pre ktorý je charakteristický opuch, sčervenanie, bolesť a

zvýšená teplota postihnutého miesta. Dochádza k migrácii zápalových buniek (leukocytov,

histiocytov, fibroblastov), ktorých primárnou úlohou je fagocytóza, čiže rozpoznávanie a

pohlcovanie cudzorodých častíc.

V mieste rany často vzniká nekróza . Nekróza je mechanickou a funkčnou prekážkou v

procese hojenia rany, rovnako ako ňou môže byť aj fibrínový povlak. Pre úspešný proces
hojenia je preto odstránenie nekróz , devitalizovaného, neprekrveného tkaniva a povlakov

nevyhnutnou podmienkou.

Obrázok 2: Časová schéma procesu hojenia rán. (frontiers.com)

Granulačná fáza

V granulačnej fáze hojenia sa v rane tvoria nové krvné cievy (tzv. neoangiogenéza) a

granulačné tkanivo postupne vyplní ranu. Vytvorí sa sieť kolagénových vlákien (produkt

fibroblastov). Ich tvorbu zvyšuje rastový faktor TGF-β, ktorý produkujú v rane prítomné

mikrofágy. Takto vzniknutá sieť je vlastne podkladom pre nasledujúci proces epitelizácie.

Ak ranu vyplní granulačné tkanivo, rana sa začne uzatvárať. Preto pri starostlivosti o ranu

volíme veľmi šetrné metódy. Je dôležité zabrániť hypergranuláciám (nadmernému rastu

granulačného tkaniva), infekcii, traumatizácií rany a je nevyhnutné v rane udržiavať ideálne

vlhké prostredie.

Epitelizačná fáza

Epitelizačná fáza je konečnou fázou hojenia rany. Fáza začína z okrajov alebo z

epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine.

Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím. Epitelizačnú fázu bezprostredne

sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva

a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k

nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulácií), je následná epitelizácia rany

spomalená až potlačená.

Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.

Ovplyvnená môže byť napríklad syntéza kolagénu (pri malnutrícii, infekcii, diabete, hypoxii

atď.), intenzita zápalovej reakcie (autoimunitné ochorenie, imunodeficiencia) či prostredie na

hojenie (hyperglykémia pri diabete, acidóza pri hypoxii, vlhkosť atď.). Tieto vplyvy môžu pôsobiť

buď lokálne v mieste rany, alebo sú dané celkovým stavom pacienta.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)

2. Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)

3. Kyselina hyalurónová (lokálne)

4. Zinok (lokálne)

5. Zinok (substitúcia)

6. Alantoín (lokálne)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Silikón (lokálne)

Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)
Dezinfekcia a účinné spôsoby jej vykonávania sú veľmi častou náplňou dispenzačnej (informačnej

a konzultačnej) činnosti lekárnikov, prípadne farmaceutických laborantov vo verejných lekárňach. Týka

sa to nielen samotného poradenstva pri výbere a výdaji vhodného dezinfekčného prípravku, ale aj

všeobecnej konzultačnej činnosti, ktorá súvisí so správnym antiseptickým ošetrením rán a  dezinfekciou

v širších súvislostiach.

Správny antiseptický prístup sa týka dezinfekcie povrchov, plôch, kože pacienta, ako aj ošetrenia rán.

Lekárnik môže v  rámci asistovaného samoliečenia využívať v  rámci antiseptickej dezinfekcie
predovšetkým chemickú dezinfekciu.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčnými prostriedkami, predovšetkým roztokmi a mydlami. Pri ich

použití je potrebné dbať na správny výber dezinfekčného prípravku, správne použitie dezinfekčného

prípravku, čas expozície dezinfekčného prípravku.

Najčastejšie používané formy dezinfekčných prostriedkov sú:

a) tekuté prípravky (roztoky, tinktúry),

b) aerosólové prípravky (rozprašovače, speje),

c) pevné prípravky (zásypy),

d) dezinfekčné mydlá (tekuté aj pevné formy).

 

Všeobecný postup pre správnu dezinfekciu a antiseptické ošetrenia rán:

1. odstránenie pevných nečistôt

2. opláchnutie rany a okolia čistou tečúcou vodou

3. správna aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku

4. vhodné krytie rany

5. konzultácia s lekárom v prípade potreby, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu polyrezistentných

baktérií, vírusov a húb (diabetická noha, dekubity a podobne)

 

Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)
Lokálne aplikované antibiotiká a chemoterapeutiká majú antibakteriálne účinky proti širokému spektru

grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter
pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán.

V  praxi sú dostupné prípravky s  obsahom striebornej soli sulfasalazínu, resp. striebornej soli sulfadiazínu.

Určené sú na:

na liečbu a prevenciu infekcií menších rán (odreniny, malé krvácajúce rany, rezné rany a iné menšie čisté

rany),

na ochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl, prípadne iných vredov,

na liečbu a prevenciu infekcií drobných popálenín (povrchové a mierne rozsiahle popáleniny).

Uvedené prípravky zároveň chránia pred sekundárnymi infekciami a urýchľujú proces hojenia poranení.

V prípade lokálnych antibiotík a chemoterapeutík je vhodné použitie strieborných solí. Ióny striebra sa viažu

na DNA baktérií, a tým inhibujú rast a množenie bakteriálnych buniek. Ióny striebra nepoškodzujú bunky kože

a podkožného tkaniva v mieste aplikácie.

Kyselina hyalurónová (lokálne)
Kyselina hyalurónová (tiež hyaluronát, hyaluronan, HA) je nesulfátovaný glykozaminoglykán, ktorý je
najdôležitejšou zložkou medzibunkovej hmoty. Nakoľko ide o veľmi veľkú molekulu, dokáže zadržiavať

veľké množstvo tekutiny.

Obrázok 8: Schéma účinku lokálne aplikovaného komplexu zink-hyaluronát v  rámci podpory
hojenia rán. (zdroj: curiosin.com)

HA  je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva , pričom zodpovedá za ich celistvosť a

následnú regeneráciu po poranení. Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách i nehojacich sa

chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek. Regulácie

týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykozaminoglykány, predovšetkým HA.

Pri poranení kože a slizničných epitelov dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a

depozícii HA do extraceleulárnej matrix epiteliálnymi bunkami. Dochádza tak k reepitelizácii defektov

migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Obrázok 9: Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronanu sodného a hyaluronanu zinočnatého na
množstvo mikroorganizmov (CFU/ml, in vitro). (zdroj: curiosin.com)

Zinok (lokálne)
Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza . Tento enzým

uvoľnený z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu,

ktorý má výrazné protizápalové účinky a  podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán. Od zinku

dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej s novotvorbou

spojivového tkaniva.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho

mierny deficit môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného

zvýšenou vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza. Tento enzým uvoľnený

z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu, ktorý má

výrazné protizápalové účinky a podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán.

Od zinku dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej

s novotvorbou spojivového tkaniva.

Obrázok 10: Funkcie zinku v rámci podpory hojenia rán. (zdroj: mdpi.com).

Aktivita metaloproteináz spojivového tkaniva sa výrazne zvyšuje po poranení kože a tieto na zinku závislé

proteolytické enzýmy sa spolupodieľajú na debridmente rany a  rekonštrukcii medzibunkovej hmoty. Tak

tvorba granulačného tkaniva, ako aj reepitelizácia rany a  remodelovacie vytvorenie spojivového tkaniva

vyžadujú možnosť migr ácie buniek a  degradácia matrixu metaloproteinázami, ktoré špecificky štiepia

bielkoviny medzibunkovej hmoty (kolagén, elastín, laminín atď.), pohyb nových buniek v  hojacej sa rane

umožňuje.

DNA a RNA polymerázy, rovnako ako rôzne transkripčné faktory, obsahujú domény charakteru zinkových

prstov a  spoločne regulujú transkripciu génov kódujúcich kľúčové proteíny podieľajúce sa na procesoch

hojenia rán (napr. gény bunkovej replikácie a gény proteínov medzibunkovej hmoty).

Okrem priameho vplyvu na zložky imunitného systému sa zinok viacerými mechanizmami veľmi
účinne zapája aj do antioxidačného obranného systému organizmu. Tvorí súčasť enzýmu

superoxiddismutáza, ktorý patrí medzi základné endogénne antioxidačné mechanizmy.

Alantoín (lokálne)
Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše

má keratolytický a penetráciu podporujúci účinok, ktorý zvyšuje efektivitu súbežne podávaných liečiv.

Okrem toho má alantoín upokojujúci účinok na svrbenie, často sprevádzajúce tvorbu jaziev.

Alantoín je určený na jazvy po zahojení poranenia. Používa sa:

na hypertrofické jazvy (nepresahujú poranenú oblasť), keloidné jazvy (presahujú poranenú oblasť),

pohyblivosť obmedzujúce a kozmeticky zohyzďujúce jazvy po operáciách, amputáciách, popáleninách a

úrazoch,

pri skrátení šliach spôsobenom úrazom alebo ochorením (napr. Dupuytrenova kontraktúra), ako aj na

jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy). 

 

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
 

Silikón (lokálne)
K  starostlivosti o  rany patrí aj starostlivosť o  jazvy. V  tejto skupine je možné v  rámci asistovaného

samoliečenia a doplnkového poradenstva využiť lieky a zdravotnícke pomôcky na báze silikónu.

Silikónový gél sa v  praxi využíva ako remodelujúci materiál na patologické jazvy. Indikuje sa na liečbu

hypertrofických jaziev a keloidov.
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Správna dispenzácia: Hojenie rán
Zverejnené: 23. 04. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Podľa rozsahu rany,

množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie, rozoznávame dva základné

typy hojenia:

pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi

prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva,

rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym
hojením (per secundam).

Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach:

1. čistiaca (zápalová) fáza,

2. granulačná fáza,

3. epitelizačná fáza.

Práve liečba rán vyžaduje dôkladnú a správnu lekársku starostlivosť (vhodne zvolené

krytie, ošetrenie jej spodiny a pod.), pretože je tu veľké riziko stagnácie hojenia v určitej fáze a

prechodu do chronicity.

Obrázok 1: Hojenie rán – čistiaca, granulačná a epitelizačná fáza. (zdroj:
wasatchphotonic.com)

Čistiaca fáza – zápalová, exsudatívna

V prvej fáze hojenia je cieľom organizmu odstrániť z rany všetky nežiaduce zložky.

Dochádza teda k rozvoju zápalu, pre ktorý je charakteristický opuch, sčervenanie, bolesť a

zvýšená teplota postihnutého miesta. Dochádza k migrácii zápalových buniek (leukocytov,

histiocytov, fibroblastov), ktorých primárnou úlohou je fagocytóza, čiže rozpoznávanie a

pohlcovanie cudzorodých častíc.

V mieste rany často vzniká nekróza . Nekróza je mechanickou a funkčnou prekážkou v

procese hojenia rany, rovnako ako ňou môže byť aj fibrínový povlak. Pre úspešný proces
hojenia je preto odstránenie nekróz , devitalizovaného, neprekrveného tkaniva a povlakov

nevyhnutnou podmienkou.

Obrázok 2: Časová schéma procesu hojenia rán. (frontiers.com)

Granulačná fáza

V granulačnej fáze hojenia sa v rane tvoria nové krvné cievy (tzv. neoangiogenéza) a

granulačné tkanivo postupne vyplní ranu. Vytvorí sa sieť kolagénových vlákien (produkt

fibroblastov). Ich tvorbu zvyšuje rastový faktor TGF-β, ktorý produkujú v rane prítomné

mikrofágy. Takto vzniknutá sieť je vlastne podkladom pre nasledujúci proces epitelizácie.

Ak ranu vyplní granulačné tkanivo, rana sa začne uzatvárať. Preto pri starostlivosti o ranu

volíme veľmi šetrné metódy. Je dôležité zabrániť hypergranuláciám (nadmernému rastu

granulačného tkaniva), infekcii, traumatizácií rany a je nevyhnutné v rane udržiavať ideálne

vlhké prostredie.

Epitelizačná fáza

Epitelizačná fáza je konečnou fázou hojenia rany. Fáza začína z okrajov alebo z

epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine.

Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím. Epitelizačnú fázu bezprostredne

sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva

a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k

nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulácií), je následná epitelizácia rany

spomalená až potlačená.

Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.

Ovplyvnená môže byť napríklad syntéza kolagénu (pri malnutrícii, infekcii, diabete, hypoxii

atď.), intenzita zápalovej reakcie (autoimunitné ochorenie, imunodeficiencia) či prostredie na

hojenie (hyperglykémia pri diabete, acidóza pri hypoxii, vlhkosť atď.). Tieto vplyvy môžu pôsobiť

buď lokálne v mieste rany, alebo sú dané celkovým stavom pacienta.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)

2. Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)

3. Kyselina hyalurónová (lokálne)

4. Zinok (lokálne)

5. Zinok (substitúcia)

6. Alantoín (lokálne)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Silikón (lokálne)

Dezinficienciá a antiseptiká (lokálne)
Dezinfekcia a účinné spôsoby jej vykonávania sú veľmi častou náplňou dispenzačnej (informačnej

a konzultačnej) činnosti lekárnikov, prípadne farmaceutických laborantov vo verejných lekárňach. Týka

sa to nielen samotného poradenstva pri výbere a výdaji vhodného dezinfekčného prípravku, ale aj

všeobecnej konzultačnej činnosti, ktorá súvisí so správnym antiseptickým ošetrením rán a  dezinfekciou

v širších súvislostiach.

Správny antiseptický prístup sa týka dezinfekcie povrchov, plôch, kože pacienta, ako aj ošetrenia rán.

Lekárnik môže v  rámci asistovaného samoliečenia využívať v  rámci antiseptickej dezinfekcie
predovšetkým chemickú dezinfekciu.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva dezinfekčnými prostriedkami, predovšetkým roztokmi a mydlami. Pri ich

použití je potrebné dbať na správny výber dezinfekčného prípravku, správne použitie dezinfekčného

prípravku, čas expozície dezinfekčného prípravku.

Najčastejšie používané formy dezinfekčných prostriedkov sú:

a) tekuté prípravky (roztoky, tinktúry),

b) aerosólové prípravky (rozprašovače, speje),

c) pevné prípravky (zásypy),

d) dezinfekčné mydlá (tekuté aj pevné formy).

 

Všeobecný postup pre správnu dezinfekciu a antiseptické ošetrenia rán:

1. odstránenie pevných nečistôt

2. opláchnutie rany a okolia čistou tečúcou vodou

3. správna aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku

4. vhodné krytie rany

5. konzultácia s lekárom v prípade potreby, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu polyrezistentných

baktérií, vírusov a húb (diabetická noha, dekubity a podobne)

 

Antibiotiká a chemoterapeutiká (lokálne)
Lokálne aplikované antibiotiká a chemoterapeutiká majú antibakteriálne účinky proti širokému spektru

grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako Pseudomonas aeruginosa a Enterobacter
pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán.

V  praxi sú dostupné prípravky s  obsahom striebornej soli sulfasalazínu, resp. striebornej soli sulfadiazínu.

Určené sú na:

na liečbu a prevenciu infekcií menších rán (odreniny, malé krvácajúce rany, rezné rany a iné menšie čisté

rany),

na ochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl, prípadne iných vredov,

na liečbu a prevenciu infekcií drobných popálenín (povrchové a mierne rozsiahle popáleniny).

Uvedené prípravky zároveň chránia pred sekundárnymi infekciami a urýchľujú proces hojenia poranení.

V prípade lokálnych antibiotík a chemoterapeutík je vhodné použitie strieborných solí. Ióny striebra sa viažu

na DNA baktérií, a tým inhibujú rast a množenie bakteriálnych buniek. Ióny striebra nepoškodzujú bunky kože

a podkožného tkaniva v mieste aplikácie.

Kyselina hyalurónová (lokálne)
Kyselina hyalurónová (tiež hyaluronát, hyaluronan, HA) je nesulfátovaný glykozaminoglykán, ktorý je
najdôležitejšou zložkou medzibunkovej hmoty. Nakoľko ide o veľmi veľkú molekulu, dokáže zadržiavať

veľké množstvo tekutiny.

Obrázok 8: Schéma účinku lokálne aplikovaného komplexu zink-hyaluronát v  rámci podpory
hojenia rán. (zdroj: curiosin.com)

HA  je základnou stavebnou zložkou kože a spojivového tkaniva , pričom zodpovedá za ich celistvosť a

následnú regeneráciu po poranení. Pri hojení a obnove tkanív v akútnych ranách i nehojacich sa

chronických defektoch je nevyhnutným predpokladom zhojenia invázia zápalových buniek. Regulácie

týchto mechanizmov sa zúčastňujú aj glykozaminoglykány, predovšetkým HA.

Pri poranení kože a slizničných epitelov dochádza k masívnemu zvýšeniu lokálnej produkcie a

depozícii HA do extraceleulárnej matrix epiteliálnymi bunkami. Dochádza tak k reepitelizácii defektov

migráciou dlaždicových buniek z okolia.

Obrázok 9: Účinok 0,2% w/v [g/l] roztoku hyaluronanu sodného a hyaluronanu zinočnatého na
množstvo mikroorganizmov (CFU/ml, in vitro). (zdroj: curiosin.com)

Zinok (lokálne)
Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza . Tento enzým

uvoľnený z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu,

ktorý má výrazné protizápalové účinky a  podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán. Od zinku

dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej s novotvorbou

spojivového tkaniva.

Zinok (substitúcia)
Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky a na rozdiel od ostatných esenciálnych mikroelementov

sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn ). Neprítomnosť oxido-redukčnej

povahy mu umožňuje univerzálne zapojenie do takmer všetkých procesov v biologických systémoch, a to

pri súčasnom zachovaní jeho nízkej toxicity.

Všeobecne platí, že zinok je nevyhnutný na optimálne fungovanie ľudského organizmu. Aj jeho

mierny deficit môže viesť k poruchám mnohých biochemických pochodov prejavujúcich sa okrem iného

zvýšenou vnímavosťou na infekcie a zvýšeným oxidačným stresom.

Zinok zodpovedá za  urýchľovanie epitelizácie, teda konečnej fázy hojenia. Je preukázané, že zinok sa

prostredníctvom metaloenzýmov podieľa na hojení rany vo všetkých štádiách.

Vo včasnej fáze po  poranení sa uplatňuje od  zinku závislá alkalická fosfatáza. Tento enzým uvoľnený

z  epitelových buniek poškodeného tkaniva katalyzuje defosforyláciu AMP za vzniku adenozínu, ktorý má

výrazné protizápalové účinky a podieľa sa na ukončení zápalovej fázy hojenia rán.

Od zinku dependentná alkalická fosfatáza je však aj senzitívnym markerom angiogenézy asociovanej

s novotvorbou spojivového tkaniva.

Obrázok 10: Funkcie zinku v rámci podpory hojenia rán. (zdroj: mdpi.com).

Aktivita metaloproteináz spojivového tkaniva sa výrazne zvyšuje po poranení kože a tieto na zinku závislé

proteolytické enzýmy sa spolupodieľajú na debridmente rany a  rekonštrukcii medzibunkovej hmoty. Tak

tvorba granulačného tkaniva, ako aj reepitelizácia rany a  remodelovacie vytvorenie spojivového tkaniva

vyžadujú možnosť migr ácie buniek a  degradácia matrixu metaloproteinázami, ktoré špecificky štiepia

bielkoviny medzibunkovej hmoty (kolagén, elastín, laminín atď.), pohyb nových buniek v  hojacej sa rane

umožňuje.

DNA a RNA polymerázy, rovnako ako rôzne transkripčné faktory, obsahujú domény charakteru zinkových

prstov a  spoločne regulujú transkripciu génov kódujúcich kľúčové proteíny podieľajúce sa na procesoch

hojenia rán (napr. gény bunkovej replikácie a gény proteínov medzibunkovej hmoty).

Okrem priameho vplyvu na zložky imunitného systému sa zinok viacerými mechanizmami veľmi
účinne zapája aj do antioxidačného obranného systému organizmu. Tvorí súčasť enzýmu

superoxiddismutáza, ktorý patrí medzi základné endogénne antioxidačné mechanizmy.

Alantoín (lokálne)
Alantoín podporuje hojenie rán, má epitelizačný účinok a zväčšuje kapacitu tkaniva viazať vodu. Navyše

má keratolytický a penetráciu podporujúci účinok, ktorý zvyšuje efektivitu súbežne podávaných liečiv.

Okrem toho má alantoín upokojujúci účinok na svrbenie, často sprevádzajúce tvorbu jaziev.

Alantoín je určený na jazvy po zahojení poranenia. Používa sa:

na hypertrofické jazvy (nepresahujú poranenú oblasť), keloidné jazvy (presahujú poranenú oblasť),

pohyblivosť obmedzujúce a kozmeticky zohyzďujúce jazvy po operáciách, amputáciách, popáleninách a

úrazoch,

pri skrátení šliach spôsobenom úrazom alebo ochorením (napr. Dupuytrenova kontraktúra), ako aj na

jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy). 

 

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
 

Silikón (lokálne)
K  starostlivosti o  rany patrí aj starostlivosť o  jazvy. V  tejto skupine je možné v  rámci asistovaného

samoliečenia a doplnkového poradenstva využiť lieky a zdravotnícke pomôcky na báze silikónu.

Silikónový gél sa v  praxi využíva ako remodelujúci materiál na patologické jazvy. Indikuje sa na liečbu

hypertrofických jaziev a keloidov.
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Správna dispenzácia: Chrípka
Zverejnené: 24. 11. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, u ľudí najčastejšie spôsobené chrípkovými vírusmi typu

A, B, menej často C. Ide o vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou

infekciou.

U jednotlivých vírusov chrípky dochádza každoročne ku genetickým mutáciám, čo znižuje

účinnosť očkovania proti chrípke (ako najdokonalejšieho nástroja prevencie) a vedie k  riziku

epidémií či pandémií.

Najrizikovejšou skupinou sú osoby nad 65 rokov a osoby akéhokoľvek veku (vrátane
detí) trpiace iným závažným chronickým ochorením (chronické choroby srdca a ciev,
dýchacieho systému, diabetes mellitus a podobne).

Inkubačná doba chrípky je 12 hodín až 3 dni. Začiatok je náhly, s horúčkou 38–40 °C, ktorú

často sprevádza zimnica, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, pocit sucha a škriabania v krku,

rinofaryngitída a dráždivý, suchý kašeľ. Pri správnej liečbe sa teplota normalizuje v
priebehu 3–5 dní. Ďalšie menované príznaky ustupujú do 7–10 dní a celková únava môže

pretrvávať až 2–4 týždne.

Zdroj: www.uvzsr.sk

 

Chrípka môže mať prejavy aj na iných orgánových sústavách (predovšetkým v rámci GIT). V

niektorých prípadoch sú tieto symptómy dominantnejšie, ako príznaky na dýchacom systéme.

Pri liečbe chrípky je dôležitý telesný aj duševný pokoj a oddych, dostatočné množstvo tekutín,

ľahká strava, prípadne zvýšený príjem vybraných mikronutrientov. V rámci symptomatickej
liečby sa uplatňujú pred ovšetkým analgetiká-antipyretiká, rehydratačné prípravky,
antiseptiká a antiflogistiká na lokálnu aplikáciu, nosové dekongestíva, prípadne iné
prípravky na podpornú a doplnkovú liečbu.

Antitusiká nie sú v prípade suchého kašľa vhodné na liečbu, a to predovšetkým v počiatočných

fázach ochorenia, nakoľko môžu komplikovať odstraňovanie sekrétov z dýchacích ciest.

V rámci prevencie chrípky dominuje každosezónne očkovanie aktuálnou verziou vakcíny a v

čase zvýšeného rizika nákazy tiež dostatočná hygiena, dezinfekcia rúk, mechanická ochrana

dýchacích ciest a vyhýbanie sa pobytu na rizikových miestach s vysokou pravdepodobnosťou

nákazy.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Neopioidové analgetiká (systémovo)

2. Rehydratačné prípravky (systémovo)

3. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

4. Nosové dekongestíva (systémovo)

5. Nosové dekongestíva (lokálne)

Neopioidové analgetiká (systémovo)

Neopioidové analgetiká sa používajú na I. stupni analgetického rebríka, teda pri bolesti slabej až
strednej intenzity. Zároveň vykazujú významný antipyretický účinok, takže sú využiteľné aj pri
ochoreniach, ktoré sú sprevádzané vysokou horúčkou.

Miestom pôsobenia NA sú periférne tkanivá, ako aj CNS. Na periférii účinkujú mechanizmom blokády syntézy

prostanoidov, v CNS je pôsobenie mnohých z nich komplexnejšie.

V rámci asistovaného samoliečenia sú využiteľné tri zo štyroch skupín neopioidových analgetík:

anilínové analgetiká (paracetamol),
nesteroidovéantiflogistiká (ibuprofén, naproxén a pod.),
salicyláty (kyselina acetylsalicylová).

 

Rehydratačné prípravky (systémovo)

Základom rehydratačnej terapie je podávanie dostatočného množstva tekutín doplnených v prípade
potreby elektrolytmi tak, aby boli dostatočne zabezpečené potreby organizmu pri dehydratácii.

Dehydratácia je definovaná ako absolútna alebo relatívna strata objemu telových tekutín a elektrolytov,

ktorá môže predstavovať ohrozenie zdravia a života postihnutej osoby. K dehydratácii dochádza v dôsledku

zvýšených strát tekutín (horúčka, nadmerné potenie, zvýšená diuréza, hnačka, zvracanie a pod.), zníženého

príjmu tekutín alebo iných príčin.

V  rámci asistovaného samoliečenia je možné indikovať perorálnu rehydratáciu vo forme tzv.
orálnych rehydratačných roztokov (ORS). V  praxi sa využívajú prípravky, ktorých zloženie zodpovedá

odporúčaniam niektorej z troch najvýznamnejších spoločností: European Society

ofPediatricGastroenterology and Nutrition (ESPGHAN), AmericanAcademyofPediatrics (AAP)

a WorldHealthOrganization (WHO).

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch
ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo
rádioterapii), predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná
liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a
protizápalový účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú

zápalový edém a bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistík boli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie

pri infekciách v  oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie. Súčasťou

kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká. Používanie lokálnych laryngologík

z  tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní trvania akútnej infekcie. Ich

dlhodobé používanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (systémovo)

V prípade kombinácie príznakov chrípky, medzi ktorými figuruje opuch nosa a prínosových dutín
súbežne s bolesťou tváre, prípadne bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z  analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý
účinok na žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru
(liečbu potením), ktorá je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu sa

zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg.  Fenylefrín vyvoláva dekongesciu už

pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup
účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu

stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (lokálne)

Na lokálnu dekongesciu je možné použiť primárne vazoaktívne dekongestíva, prípadne ich je možné doplniť

alebo nahradiť hypertonickými roztokmi.

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite
znižujú opuch sliznice nosa, čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,

vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice

nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú
určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej

viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová
zložka sekrétu opúšťa dutiny smerom k miestu s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc
(v tomto prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu
týchto liekov.
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Zdieľať     

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, u ľudí najčastejšie spôsobené chrípkovými vírusmi typu

A, B, menej často C. Ide o vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou

infekciou.

U jednotlivých vírusov chrípky dochádza každoročne ku genetickým mutáciám, čo znižuje

účinnosť očkovania proti chrípke (ako najdokonalejšieho nástroja prevencie) a vedie k  riziku

epidémií či pandémií.

Najrizikovejšou skupinou sú osoby nad 65 rokov a osoby akéhokoľvek veku (vrátane
detí) trpiace iným závažným chronickým ochorením (chronické choroby srdca a ciev,
dýchacieho systému, diabetes mellitus a podobne).

Inkubačná doba chrípky je 12 hodín až 3 dni. Začiatok je náhly, s horúčkou 38–40 °C, ktorú

často sprevádza zimnica, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, pocit sucha a škriabania v krku,

rinofaryngitída a dráždivý, suchý kašeľ. Pri správnej liečbe sa teplota normalizuje v
priebehu 3–5 dní. Ďalšie menované príznaky ustupujú do 7–10 dní a celková únava môže

pretrvávať až 2–4 týždne.

Zdroj: www.uvzsr.sk

 

Chrípka môže mať prejavy aj na iných orgánových sústavách (predovšetkým v rámci GIT). V

niektorých prípadoch sú tieto symptómy dominantnejšie, ako príznaky na dýchacom systéme.

Pri liečbe chrípky je dôležitý telesný aj duševný pokoj a oddych, dostatočné množstvo tekutín,

ľahká strava, prípadne zvýšený príjem vybraných mikronutrientov. V rámci symptomatickej
liečby sa uplatňujú pred ovšetkým analgetiká-antipyretiká, rehydratačné prípravky,
antiseptiká a antiflogistiká na lokálnu aplikáciu, nosové dekongestíva, prípadne iné
prípravky na podpornú a doplnkovú liečbu.

Antitusiká nie sú v prípade suchého kašľa vhodné na liečbu, a to predovšetkým v počiatočných

fázach ochorenia, nakoľko môžu komplikovať odstraňovanie sekrétov z dýchacích ciest.

V rámci prevencie chrípky dominuje každosezónne očkovanie aktuálnou verziou vakcíny a v

čase zvýšeného rizika nákazy tiež dostatočná hygiena, dezinfekcia rúk, mechanická ochrana

dýchacích ciest a vyhýbanie sa pobytu na rizikových miestach s vysokou pravdepodobnosťou

nákazy.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Neopioidové analgetiká (systémovo)

2. Rehydratačné prípravky (systémovo)

3. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

4. Nosové dekongestíva (systémovo)

5. Nosové dekongestíva (lokálne)

Neopioidové analgetiká (systémovo)

Neopioidové analgetiká sa používajú na I. stupni analgetického rebríka, teda pri bolesti slabej až
strednej intenzity. Zároveň vykazujú významný antipyretický účinok, takže sú využiteľné aj pri
ochoreniach, ktoré sú sprevádzané vysokou horúčkou.

Miestom pôsobenia NA sú periférne tkanivá, ako aj CNS. Na periférii účinkujú mechanizmom blokády syntézy

prostanoidov, v CNS je pôsobenie mnohých z nich komplexnejšie.

V rámci asistovaného samoliečenia sú využiteľné tri zo štyroch skupín neopioidových analgetík:

anilínové analgetiká (paracetamol),
nesteroidovéantiflogistiká (ibuprofén, naproxén a pod.),
salicyláty (kyselina acetylsalicylová).

 

Rehydratačné prípravky (systémovo)

Základom rehydratačnej terapie je podávanie dostatočného množstva tekutín doplnených v prípade
potreby elektrolytmi tak, aby boli dostatočne zabezpečené potreby organizmu pri dehydratácii.

Dehydratácia je definovaná ako absolútna alebo relatívna strata objemu telových tekutín a elektrolytov,

ktorá môže predstavovať ohrozenie zdravia a života postihnutej osoby. K dehydratácii dochádza v dôsledku

zvýšených strát tekutín (horúčka, nadmerné potenie, zvýšená diuréza, hnačka, zvracanie a pod.), zníženého

príjmu tekutín alebo iných príčin.

V  rámci asistovaného samoliečenia je možné indikovať perorálnu rehydratáciu vo forme tzv.
orálnych rehydratačných roztokov (ORS). V  praxi sa využívajú prípravky, ktorých zloženie zodpovedá

odporúčaniam niektorej z troch najvýznamnejších spoločností: European Society

ofPediatricGastroenterology and Nutrition (ESPGHAN), AmericanAcademyofPediatrics (AAP)

a WorldHealthOrganization (WHO).

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch
ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo
rádioterapii), predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná
liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a
protizápalový účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú

zápalový edém a bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistík boli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie

pri infekciách v  oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie. Súčasťou

kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká. Používanie lokálnych laryngologík

z  tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní trvania akútnej infekcie. Ich

dlhodobé používanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (systémovo)

V prípade kombinácie príznakov chrípky, medzi ktorými figuruje opuch nosa a prínosových dutín
súbežne s bolesťou tváre, prípadne bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z  analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý
účinok na žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru
(liečbu potením), ktorá je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu sa

zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg.  Fenylefrín vyvoláva dekongesciu už

pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup
účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu

stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (lokálne)

Na lokálnu dekongesciu je možné použiť primárne vazoaktívne dekongestíva, prípadne ich je možné doplniť

alebo nahradiť hypertonickými roztokmi.

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite
znižujú opuch sliznice nosa, čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,

vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice

nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú
určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej

viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová
zložka sekrétu opúšťa dutiny smerom k miestu s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc
(v tomto prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu
týchto liekov.
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Zdieľať     

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, u ľudí najčastejšie spôsobené chrípkovými vírusmi typu

A, B, menej často C. Ide o vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou

infekciou.

U jednotlivých vírusov chrípky dochádza každoročne ku genetickým mutáciám, čo znižuje

účinnosť očkovania proti chrípke (ako najdokonalejšieho nástroja prevencie) a vedie k  riziku

epidémií či pandémií.

Najrizikovejšou skupinou sú osoby nad 65 rokov a osoby akéhokoľvek veku (vrátane
detí) trpiace iným závažným chronickým ochorením (chronické choroby srdca a ciev,
dýchacieho systému, diabetes mellitus a podobne).

Inkubačná doba chrípky je 12 hodín až 3 dni. Začiatok je náhly, s horúčkou 38–40 °C, ktorú

často sprevádza zimnica, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, pocit sucha a škriabania v krku,

rinofaryngitída a dráždivý, suchý kašeľ. Pri správnej liečbe sa teplota normalizuje v
priebehu 3–5 dní. Ďalšie menované príznaky ustupujú do 7–10 dní a celková únava môže

pretrvávať až 2–4 týždne.

Zdroj: www.uvzsr.sk

 

Chrípka môže mať prejavy aj na iných orgánových sústavách (predovšetkým v rámci GIT). V

niektorých prípadoch sú tieto symptómy dominantnejšie, ako príznaky na dýchacom systéme.

Pri liečbe chrípky je dôležitý telesný aj duševný pokoj a oddych, dostatočné množstvo tekutín,

ľahká strava, prípadne zvýšený príjem vybraných mikronutrientov. V rámci symptomatickej
liečby sa uplatňujú pred ovšetkým analgetiká-antipyretiká, rehydratačné prípravky,
antiseptiká a antiflogistiká na lokálnu aplikáciu, nosové dekongestíva, prípadne iné
prípravky na podpornú a doplnkovú liečbu.

Antitusiká nie sú v prípade suchého kašľa vhodné na liečbu, a to predovšetkým v počiatočných

fázach ochorenia, nakoľko môžu komplikovať odstraňovanie sekrétov z dýchacích ciest.

V rámci prevencie chrípky dominuje každosezónne očkovanie aktuálnou verziou vakcíny a v

čase zvýšeného rizika nákazy tiež dostatočná hygiena, dezinfekcia rúk, mechanická ochrana

dýchacích ciest a vyhýbanie sa pobytu na rizikových miestach s vysokou pravdepodobnosťou

nákazy.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Neopioidové analgetiká (systémovo)

2. Rehydratačné prípravky (systémovo)

3. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

4. Nosové dekongestíva (systémovo)

5. Nosové dekongestíva (lokálne)

Neopioidové analgetiká (systémovo)

Neopioidové analgetiká sa používajú na I. stupni analgetického rebríka, teda pri bolesti slabej až
strednej intenzity. Zároveň vykazujú významný antipyretický účinok, takže sú využiteľné aj pri
ochoreniach, ktoré sú sprevádzané vysokou horúčkou.

Miestom pôsobenia NA sú periférne tkanivá, ako aj CNS. Na periférii účinkujú mechanizmom blokády syntézy

prostanoidov, v CNS je pôsobenie mnohých z nich komplexnejšie.

V rámci asistovaného samoliečenia sú využiteľné tri zo štyroch skupín neopioidových analgetík:

anilínové analgetiká (paracetamol),
nesteroidovéantiflogistiká (ibuprofén, naproxén a pod.),
salicyláty (kyselina acetylsalicylová).

 

Rehydratačné prípravky (systémovo)

Základom rehydratačnej terapie je podávanie dostatočného množstva tekutín doplnených v prípade
potreby elektrolytmi tak, aby boli dostatočne zabezpečené potreby organizmu pri dehydratácii.

Dehydratácia je definovaná ako absolútna alebo relatívna strata objemu telových tekutín a elektrolytov,

ktorá môže predstavovať ohrozenie zdravia a života postihnutej osoby. K dehydratácii dochádza v dôsledku

zvýšených strát tekutín (horúčka, nadmerné potenie, zvýšená diuréza, hnačka, zvracanie a pod.), zníženého

príjmu tekutín alebo iných príčin.

V  rámci asistovaného samoliečenia je možné indikovať perorálnu rehydratáciu vo forme tzv.
orálnych rehydratačných roztokov (ORS). V  praxi sa využívajú prípravky, ktorých zloženie zodpovedá

odporúčaniam niektorej z troch najvýznamnejších spoločností: European Society

ofPediatricGastroenterology and Nutrition (ESPGHAN), AmericanAcademyofPediatrics (AAP)

a WorldHealthOrganization (WHO).

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch
ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo
rádioterapii), predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná
liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a
protizápalový účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú

zápalový edém a bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistík boli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie

pri infekciách v  oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie. Súčasťou

kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká. Používanie lokálnych laryngologík

z  tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní trvania akútnej infekcie. Ich

dlhodobé používanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (systémovo)

V prípade kombinácie príznakov chrípky, medzi ktorými figuruje opuch nosa a prínosových dutín
súbežne s bolesťou tváre, prípadne bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z  analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý
účinok na žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru
(liečbu potením), ktorá je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu sa

zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg.  Fenylefrín vyvoláva dekongesciu už

pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup
účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu

stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (lokálne)

Na lokálnu dekongesciu je možné použiť primárne vazoaktívne dekongestíva, prípadne ich je možné doplniť

alebo nahradiť hypertonickými roztokmi.

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite
znižujú opuch sliznice nosa, čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,

vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice

nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú
určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej

viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová
zložka sekrétu opúšťa dutiny smerom k miestu s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc
(v tomto prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu
týchto liekov.
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Správna dispenzácia: Chrípka
Zverejnené: 24. 11. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, u ľudí najčastejšie spôsobené chrípkovými vírusmi typu

A, B, menej často C. Ide o vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou

infekciou.

U jednotlivých vírusov chrípky dochádza každoročne ku genetickým mutáciám, čo znižuje

účinnosť očkovania proti chrípke (ako najdokonalejšieho nástroja prevencie) a vedie k  riziku

epidémií či pandémií.

Najrizikovejšou skupinou sú osoby nad 65 rokov a osoby akéhokoľvek veku (vrátane
detí) trpiace iným závažným chronickým ochorením (chronické choroby srdca a ciev,
dýchacieho systému, diabetes mellitus a podobne).

Inkubačná doba chrípky je 12 hodín až 3 dni. Začiatok je náhly, s horúčkou 38–40 °C, ktorú

často sprevádza zimnica, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, pocit sucha a škriabania v krku,

rinofaryngitída a dráždivý, suchý kašeľ. Pri správnej liečbe sa teplota normalizuje v
priebehu 3–5 dní. Ďalšie menované príznaky ustupujú do 7–10 dní a celková únava môže

pretrvávať až 2–4 týždne.

Zdroj: www.uvzsr.sk

 

Chrípka môže mať prejavy aj na iných orgánových sústavách (predovšetkým v rámci GIT). V

niektorých prípadoch sú tieto symptómy dominantnejšie, ako príznaky na dýchacom systéme.

Pri liečbe chrípky je dôležitý telesný aj duševný pokoj a oddych, dostatočné množstvo tekutín,

ľahká strava, prípadne zvýšený príjem vybraných mikronutrientov. V rámci symptomatickej
liečby sa uplatňujú pred ovšetkým analgetiká-antipyretiká, rehydratačné prípravky,
antiseptiká a antiflogistiká na lokálnu aplikáciu, nosové dekongestíva, prípadne iné
prípravky na podpornú a doplnkovú liečbu.

Antitusiká nie sú v prípade suchého kašľa vhodné na liečbu, a to predovšetkým v počiatočných

fázach ochorenia, nakoľko môžu komplikovať odstraňovanie sekrétov z dýchacích ciest.

V rámci prevencie chrípky dominuje každosezónne očkovanie aktuálnou verziou vakcíny a v

čase zvýšeného rizika nákazy tiež dostatočná hygiena, dezinfekcia rúk, mechanická ochrana

dýchacích ciest a vyhýbanie sa pobytu na rizikových miestach s vysokou pravdepodobnosťou

nákazy.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Neopioidové analgetiká (systémovo)

2. Rehydratačné prípravky (systémovo)

3. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

4. Nosové dekongestíva (systémovo)

5. Nosové dekongestíva (lokálne)

Neopioidové analgetiká (systémovo)

Neopioidové analgetiká sa používajú na I. stupni analgetického rebríka, teda pri bolesti slabej až
strednej intenzity. Zároveň vykazujú významný antipyretický účinok, takže sú využiteľné aj pri
ochoreniach, ktoré sú sprevádzané vysokou horúčkou.

Miestom pôsobenia NA sú periférne tkanivá, ako aj CNS. Na periférii účinkujú mechanizmom blokády syntézy

prostanoidov, v CNS je pôsobenie mnohých z nich komplexnejšie.

V rámci asistovaného samoliečenia sú využiteľné tri zo štyroch skupín neopioidových analgetík:

anilínové analgetiká (paracetamol),
nesteroidovéantiflogistiká (ibuprofén, naproxén a pod.),
salicyláty (kyselina acetylsalicylová).

 

Rehydratačné prípravky (systémovo)

Základom rehydratačnej terapie je podávanie dostatočného množstva tekutín doplnených v prípade
potreby elektrolytmi tak, aby boli dostatočne zabezpečené potreby organizmu pri dehydratácii.

Dehydratácia je definovaná ako absolútna alebo relatívna strata objemu telových tekutín a elektrolytov,

ktorá môže predstavovať ohrozenie zdravia a života postihnutej osoby. K dehydratácii dochádza v dôsledku

zvýšených strát tekutín (horúčka, nadmerné potenie, zvýšená diuréza, hnačka, zvracanie a pod.), zníženého

príjmu tekutín alebo iných príčin.

V  rámci asistovaného samoliečenia je možné indikovať perorálnu rehydratáciu vo forme tzv.
orálnych rehydratačných roztokov (ORS). V  praxi sa využívajú prípravky, ktorých zloženie zodpovedá

odporúčaniam niektorej z troch najvýznamnejších spoločností: European Society

ofPediatricGastroenterology and Nutrition (ESPGHAN), AmericanAcademyofPediatrics (AAP)

a WorldHealthOrganization (WHO).

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch
ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo
rádioterapii), predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná
liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a
protizápalový účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú

zápalový edém a bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistík boli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie

pri infekciách v  oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie. Súčasťou

kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká. Používanie lokálnych laryngologík

z  tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní trvania akútnej infekcie. Ich

dlhodobé používanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (systémovo)

V prípade kombinácie príznakov chrípky, medzi ktorými figuruje opuch nosa a prínosových dutín
súbežne s bolesťou tváre, prípadne bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, je terapeuticky vhodné odporučiť

krátkodobé použitie kombinovaných prípravkov s  obsahom systémového dekongestíva a  analgetika-

antipyretika.

Z  analgetík-antipyretík je najvhodnejšou terapeutickou voľbou paracetamol. Ten nemá dráždivý
účinok na žalúdok a tráviaci trakt a navyše podporuje tzv. navodenú diaforézu, čiže potnú kúru
(liečbu potením), ktorá je terapeuticky výhodná najmä pri vírusových infekciách.

Z dekongestív sa aktuálne terapeuticky používajú fenylefrín a pseudoefedrín. V prípade pseudoefedrínu sa

zníženie opuchu nosa a okolitých tkanív dá očakávať pri dávke 60 mg.  Fenylefrín vyvoláva dekongesciu už

pri dávke 10 mg, čo je bežná dávka zastúpená v kombinovaných prípravkoch. Fenylefrín dosahuje svoj

účinok (na rozdiel od pseudoefedrínu) priamym mechanizmom, čo dáva predpoklad pre rýchlejší nástup
účinku.

Systémové dekongestíva kombinované s  analgetikami-antipyretikami sa indikujú aj pri liečbe zápalu

stredného ucha. Sú určené iba na krátkodobé užitie, dlhodobé užívanie sa neodporúča.

Nosové dekongestíva (lokálne)

Na lokálnu dekongesciu je možné použiť primárne vazoaktívne dekongestíva, prípadne ich je možné doplniť

alebo nahradiť hypertonickými roztokmi.

Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Patria medzi liečivá s α-sympatomimetickým účinkom, ktoré cestou vazokonstrikcie okamžite
znižujú opuch sliznice nosa, čo vedie k rýchlej a dlhotrvajúcej dekongescii sliznice nosových ciest.

Hypertonické nosové roztoky sa používajú pri symptomatickej liečbe príznakov akútnej rinitídy,

vazomotorickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení sprevádzaných opuchom sliznice

nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Na rozdiel od izotonických nosových roztokov, ktoré sa využívajú na bežnú hygienu nosovej dutiny, nie sú
určené na dlhodobé používanie, ale aplikujú sa iba v čase zvýšenej tvorby a hromadenia sekrétu rôznej

viskozity v nosovej dutine a v paranazálnych dutinách.

Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, kedy voda ako hlavná objemová
zložka sekrétu opúšťa dutiny smerom k miestu s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc
(v tomto prípade hypertonického nosového prípravku).

Hypertonické roztoky sú vhodnou alternatívou pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú
kontraindikované použitie vazoaktívnych dekongestív zo skupiny sympatomimetík (osoby
s vysokým krvným tlakom, osoby s glaukómom a podobne).

Hypertonické nosové roztoky zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti

na vazoaktívnych dekongestívach, resp. pre osoby, ktoré sa chcú vyhnúť dlhodobejšiemu použitiu
týchto liekov.
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Správna dispenzácia: Chronické
žilové ochorenie
Zverejnené: 7. 12. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Zdieľať     

Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Zdieľať     

Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Zdieľať     

Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Zdieľať     

Chronické venózne ochorenia (ochorenia žíl) zahrňujú všetky ochorenia či anomálie žilového

systému dolných končatín s chronickým priebehom vrátane venóznej insuficiencie (CHVI).

Medzi príznaky počiatočných fáz ochorení žíl patria pocity ťažkých nôh, únavy dolných
končatín, pokojové kŕče (vrátane nočných), lokálne opuchy (flebedémy) a  rozšírenie
retikulárnych žíl (tzv. metličky), ktoré postupne prechád zajú do kŕčových žíl.

CHVI vzniká v dôsledku nedostatočného odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne

rozšíreného povrchového žilového systému, insuficientného spojovacieho systému,

flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených

anomálií žilového systému. Príčinou CHVI môže byť tiež porucha svalovej pumpy následkom

dysfunkcie lýtkových svalov pri rôznych neuromuskulárnych poruchách.

Obrázok 1: Flebedém pri chronickom venóznom ochorení (vľavo) a lymfedém (vpravo).
Zdroj: medsphere.wordpress.com

Medzi štyri základné faktory, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a  rozvoji chronických žilových

ochorení patria:

slabosť žilovej steny spojená s poruchou spojivového tkaniva (kolagénu, elastínu) a hladkého

svalstva,

dysfunkcia žilového endotelu,

poškodenie žilových chlopní,

poruchy mikrocirkulácie.

Prvé tri faktory sa podieľajú na vzniku venózneho refluxu a  venóznej hypertenzie. Pri žilovom

refluxe dochádza k  významným odchýlkam od bežného fyziologického návratu krvi žilovým

systémom dolných končatín, čím sa zvyšuje tlak na stenu žíl, spomaľuje sa prúdenie krvi

a zvýrazňuje sa endoteliárne poškodenie.

Obrázok 2: Schematické znázornenie princípu venózneho refluxu.
Zdroj: centerforvein.com

Medzi všeobecne uznávané rizikové faktory vzniku a rozvoja primárnej CHVI patrí vek, obezita,

ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva a sedavý spôsob života.

Základom liečby je dodržiavanie režimových opatrení, kompresná terapia
a  farmakoterapia. Základom liekovej liečby je používanie bioflavonoidov, prípadne
liečiv proti lokálnym opuchom.

Obrázok 3: Schéma rozvoja venóznej hypertenzie pri chronickom venóznom ochorení.
Zdroj: solen.sk

Základnou metódou prevencie je ovplyvnenie rizikových faktorov vzniku a rozvoja CHVI,

predovšetkým obezity, sedavého spôsobu života, nedostatku pohybovej aktivity a nosenia

sťahujúceho šatstva.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Bioflavonoidy (systémovo)

2. Kompresívna terapia

3. Antiedematiká (systémovo a lokálne)

4. Antikoagulanciá (lokálne)

5. Systémová enzýmová terapia (SET)

Bioflavonoidy (systémovo)

Perorálne užívané flavonoidy pri pravidelnom podávaní znižujú kapilárnu permeabilitu a zvyšujú kapilárnu

rezistenciu, čím redukujú venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus,

znížená stáza krvi a znižuje sa čas venózneho vyprázdnenia.

Medzi najčastejšie používané bioflavonoidy využiteľné v rámci terapie chronických žilových ochorení patrí

diosmín (samostatne alebo v kombinácii s hesperidínom) a troxerutín.

Bioflavonoidy sa používajú na asistované samoliečenie a dlhodobú terapiu prejavov chronického
ochorenia žíl (varixov) ako bolesť, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj v nohách, nočné kŕče,
opuch a trofické zmeny (zmeny kože v dôsledku porušenej výživy a odolnosti tkaniva).

Bioflavonoidy sú terapeuticky využiteľné aj v prípade pokojových kŕčov svalov dolných končatín (najmä

lýtkového svalu) vrátane nočných kŕčov, ktoré sú sprevádzané pocitmi ťažkých a unavených nôh,

syndrómom nepokojných nôh a viditeľnými zmenami na žilách signalizujúcich počiatočné štádiá žilových

ochorení.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Súbežne je vhodné používať vhodnú kompresnú terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a režimové opatrenia.

Pokiaľ nedôjde, pri dodržaní všetkých opatrení, k  zlepšeniu stavu po 6 týždňoch, je potrebná konzultácia

s lekárom.

Bioflavonoidy sa používajú aj na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia.

Kompresívna terapia

Kompresívna liečba   je metóda určená na preventívne aj liečebné účely spojená s  využitím špeciálne

vyrobených zdravotníckych pomôcok, zameraná na zlepšenie makrocirkulácie. Napomáha zmierňovať

prejavy a dôsledky chronickej venóznej insuficiencie.

Cieľom kompresie je vytvoriť t lak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl pomocou
elastických obväzov alebo kompresívnych pančúch. Metóda kompresie nahrádza nedostatočnosť
svalovej pumpy lýtkových svalov, napomáha   zlepšovať koordináciu šľachového a svalového
apa rátu, nohy, obmedzuje preplňovanie povrchového žilového systému, urýchľuje prietok krvi
v  končatine, a  tým tiež transport odpadových produktov metabolizmu, ktorých hromadenie
v  spojivovom tkanive napomáha rozvoju žilovej nedostatočnosti. Využitie elastickej kompresie
predstavuje kauzálnu terapiu hemodynamických dôsledkov CHVI. 

Kompresívna liečba dolných končatín zahŕňa niekoľko typov zdravotníckych pomôcok:

kompresívne obväzy, resp. elastické kompresívne ovínadlá,

kompresívne pančuchy alebo nohavice,

kompresívne lýtkové pančuchy, podkolienky.

Kompresívny obväz obopína po celom obvode končatinu takým tlakom, aby sa chorobne rozšírené žily

vyprázdnili a zmenšili svoj objem, čím sa preťažené žilové chlopne môžu  opäť uzatvárať a  rýchlosť prúdenia

venóznej krvi sa zvýši. Dochádza tak k  zlepšeniu toku krvi smerom k  srdcu a z poškodených tkanív sa

postupne odvádzajú aj odpadové látky a prebytočná tekut ina, čím sa opuchy   zmenšujú. Kompresia tak

napomáha znižovať riziko trombózy. Tieto zdravotnícke pomôcky sa indikujú bezprostredne po operačnom

riešení, v prípade potreby aplikovania segmentového tlaku na dolné končatiny. Z hygienických dôvodov pri

aktívnych vredoch predkolenia s potrebou pravidelných, častých preväzov dolných končatín. Používajú sa

pri extrémne zmenenej anatómii predkolení a stehien, hlavne u obéznych pacientov.

Elastické kompresívne pančuchy sa vyrábajú v 4 kompresívnych triedach. Trieda poukazuje na mieru

kompresie – tlaku, ktorým pôsobia v oblasti dolnej tretiny predkolenia, kde musí byť tlak najvyšší, pričom

smerom nahor klesá. Práve tento segmentovaný tlak je podmienkou úspešnej terapie kompresívnymi

elastickými pančuchami.

Veľkosť pančúch sa volí podľa hodnôt obvodov končat iny zmeraných na konštantných miestach ráno po

prebudení, v korelácii s tabuľkovými veľkosťami uvádzanými jednotlivými výrobcami pančúch. Najvyšší tlak

musí byť v oblasti členku a proximálnym smerom sa tlak zmierňuje.

Elastické kompresívne pančuchové nohavice alebo pančuchy sú určené pri ťažkostiach ako je pocit ťažoby,

únavy, bolesti a tlaku v nohách, v prípade opuchov a svalových kŕčov v dolných končatinách (DK), ktoré sú

typickými prejavmi žilovej hypertenzie a  poškodenia žilovej steny. Vhodné na zamedzenie progresie

ochorenia žilového systému, na prevenciu varixov, venóznych vredov a lymfedémov a v prípade syndrómu

nepokojných nôh.

Antiedematiká (systémovo a lokálne)

Antiedematiká sú liečivá, ktoré majú schopnosť zmierňovať opuch. V  perorálnej forme sú využiteľné na

krátkodobú terapiu lokálneho edému (nie kardiovaskulárneho pôvodu), pričom za rovnakým účelom je

možné voliť aj ich lokálnu aplikáciu, ktorej použitie nemá časové obmedzenie.

Do tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým escín. Escín je prírodná látka zo skupiny kumarínov získaná z

plodov pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). Escín má antiedematózne, protizápalové

a venoprotektívne účinky.

Escín spevňuje steny kapilár, normalizuje ich permeabilitu a obmedzuje transkapilárnu
transudáciu. Je účinný pri obmedzovaní pooperačných opuchov a znižuje zápalovú reakciu
obmedzením exsudačnej  fázy zápalu. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

U pacientov s venóznou insuficienciou dolných končatín escín znižuje transudáciu lymfy, zlepšuje funkciu

kapilárneho endotelu, zlepšuje venóznu a lymfatickú cirkuláciu a zlepšuje vyprázdňovanie kŕčových žíl.

V prípade výskytu opuchu, ktorý sa ako sprievodný symptóm často objavuje pri všetkých typoch a štádiách

chronického venózneho ochorenia je vhodná lokálna aplikácia escínu, kde sa využíva predovšetkým jeho

antiedematózne pôsobenie v mieste aplikácie.

Antikoagulanciá (lokálne)

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré bránia prirodzenému procesu zrážania krvi. Na lokálne použitie sa

z uvedenej skupiny používa heparín, resp. heparinoidy.

Heparín tvorí komplexy s trombínom (faktor IIa) a faktorom Xa, čím tlmí ich aktivitu a spomaľuje proces

zrážania krvi. Heparín má po perkutánnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne,

protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

V prípade akútnych prejavov chronického žilového ochorenia, ako sú pocity ťažoby nôh, kŕče a bolesti, je

vhodné používať lokálne gély s obsahom heparínu. Aplikácia by mala byť vykonaná vždy v čase potreby

(obvykle 1 až 3 krát denne).

Heparín po lokálnej aplikácii v  mieste výskytu varixov znižuje tvorbu lokálnych trombov, čím sa
dosiahne úľava od symptómov, a  tiež sa znižuje pravdepodobnosť rozšírenia lokálnej zápalovej
reakcie v postihnutých žilách.

Pri použití  dermálnych gélov s obsahom heparínu sa, vďaka gélovej forme, uplatňuje pri aplikácii súbežne aj

chladivý efekt v mieste aplikácie, čo napomáha pri úľave od symptómov.

Heparín by sa nemal používať pri krvácaní, na otvorené rany a sliznice, ani na infikované miesta počas

hnisania.

Systémová enzýmová terapia (SET)

Systémová enzýmová terapia (SET) je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy – bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a  pankreatín (prípadne amyláza   a

lipáza).

Vo všeobecnosti vykazuje SET nasledovné terapeutické účinky:

antiflogistický,

antiedematózny,

fibrinolytický,

lipolytický,

imunomodulačný,

sekundárne analgetický.

SET je možné indikovať ako doplnok liečby v  ktoromkoľvek štádiu   liečby venóznych ochorení, vrátane

pooperačných stavov v prípade chirurgického riešenia.
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Zdieľať     

Pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest sú častými príznakmi bolesť a  zápal hrdla.

Napriek rôznym príčinám vzniku zápalu sa najčastejšie stretávame s anatomickou

diferenciáciou, teda delením podľa toho, ktorá anatomická časť je postihnutá.

Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele

sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou.

Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana a väčšinou je sprievodným javom pri zápale v

oblasti horných dýchacích ciest.

Laryngitída predstavuje zápal hrtana, infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest. Hrtan je

prvou časťou dolných dýchacích ciest a predstavuje priestor, ktorým prechádza vzduch do

priedušnice.

Zápal hrdla môže mať z epidemiologického pohľadu rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny

zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Medzi ostatné príčiny zaraďujeme

alergie, suchý vzduch, fajčenie, prostredie poškodené chemikáliami alebo inými dráždivými

látkami, zranenia, gastroezofagálny reflux a onkologické ochorenia.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

2. Analgetiká-antipyretiká (systémovo)

3. Antitusiká (systémovo)

4. Expektoranciá (systémovo)

5. Extrakt červených morských rias (lokálne)

6. Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky, fytofarmaká) 

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)
Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien,

paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo rádioterapii),

predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri
konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a protizápalový

účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú zápalový edém a
bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistíkboli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie pri

infekciách v oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie.

Súčasťou kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká.

Používanie lokálnych laryngologík z tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní

trvania akútnej infekcie. Ich dlhodobé používanie sa neodporúča.

Analgetiká-antipyretiká (systémovo)
Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie.

Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až

týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka

trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna bolesť môže sprevádzať bežné infekcie dýchacích ciest. Obvykle ide o  sprievodný symptóm

zápalovej reakcie, ktorá s  ústupom primárneho ochorenia mizne. Napriek tomu môže byť terapeuticky

žiaduce túto krátkodobú bolesť potláčať, resp. je výhodné tlmiť zápalový proces vhodnou antiflogistickou

liečbou.

Pri systémovom tlmení bolesti a zápalu dýchacích ciest sa v rámci samoliečenia používajú obvykle

analgetiká-antiflogistiká (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén a  pod.) a tiež  paracetamol (často

kombinovaný so systémovo pôsobiacimi dekongestívami).

Antitusiká (systémovo)
Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V  praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok (kodeín,

dextrometofrán, pentoxyverín) a nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať centrálny alebo periférny

účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.
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Expektoranciá (systémovo)
Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Používajú sa pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a recidivujúce zápaly d olných dýchacích ciest, astma, CHOCHP
a pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny: mukolytiká (znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú

bronchiálny sekrét) a sekrétomotoriká (zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou

ciliárneho aparátu).

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou (podanie zvyšuje obsah hlienu s nízkou

viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest).

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sidoides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sidoides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky)

Po odznení príznakov akútnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sidoides pokračovať ešte

niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3 týždne.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a pankreatín, príp.amyláza a lipáza).

V prípade infekcií horných dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a  recidivujúcich zápaloch v  oblasti nosovej dutiny, horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň

vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní a preto je možné

ich indikovať ako podpornú liečbu.

Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky,
fytofarmaká) 
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Pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest sú častými príznakmi bolesť a  zápal hrdla.

Napriek rôznym príčinám vzniku zápalu sa najčastejšie stretávame s anatomickou

diferenciáciou, teda delením podľa toho, ktorá anatomická časť je postihnutá.

Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele

sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou.

Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana a väčšinou je sprievodným javom pri zápale v

oblasti horných dýchacích ciest.

Laryngitída predstavuje zápal hrtana, infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest. Hrtan je

prvou časťou dolných dýchacích ciest a predstavuje priestor, ktorým prechádza vzduch do

priedušnice.

Zápal hrdla môže mať z epidemiologického pohľadu rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny

zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Medzi ostatné príčiny zaraďujeme

alergie, suchý vzduch, fajčenie, prostredie poškodené chemikáliami alebo inými dráždivými

látkami, zranenia, gastroezofagálny reflux a onkologické ochorenia.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

2. Analgetiká-antipyretiká (systémovo)

3. Antitusiká (systémovo)

4. Expektoranciá (systémovo)

5. Extrakt červených morských rias (lokálne)

6. Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky, fytofarmaká) 

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)
Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien,

paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo rádioterapii),

predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri
konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a protizápalový

účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú zápalový edém a
bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistíkboli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie pri

infekciách v oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie.

Súčasťou kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká.

Používanie lokálnych laryngologík z tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní

trvania akútnej infekcie. Ich dlhodobé používanie sa neodporúča.

Analgetiká-antipyretiká (systémovo)
Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie.

Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až

týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka

trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna bolesť môže sprevádzať bežné infekcie dýchacích ciest. Obvykle ide o  sprievodný symptóm

zápalovej reakcie, ktorá s  ústupom primárneho ochorenia mizne. Napriek tomu môže byť terapeuticky

žiaduce túto krátkodobú bolesť potláčať, resp. je výhodné tlmiť zápalový proces vhodnou antiflogistickou

liečbou.

Pri systémovom tlmení bolesti a zápalu dýchacích ciest sa v rámci samoliečenia používajú obvykle

analgetiká-antiflogistiká (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén a  pod.) a tiež  paracetamol (často

kombinovaný so systémovo pôsobiacimi dekongestívami).

Antitusiká (systémovo)
Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V  praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok (kodeín,

dextrometofrán, pentoxyverín) a nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať centrálny alebo periférny

účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.
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Expektoranciá (systémovo)
Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Používajú sa pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a recidivujúce zápaly d olných dýchacích ciest, astma, CHOCHP
a pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny: mukolytiká (znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú

bronchiálny sekrét) a sekrétomotoriká (zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou

ciliárneho aparátu).

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou (podanie zvyšuje obsah hlienu s nízkou

viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest).

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sidoides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sidoides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky)

Po odznení príznakov akútnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sidoides pokračovať ešte

niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3 týždne.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a pankreatín, príp.amyláza a lipáza).

V prípade infekcií horných dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a  recidivujúcich zápaloch v  oblasti nosovej dutiny, horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň

vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní a preto je možné

ich indikovať ako podpornú liečbu.

Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky,
fytofarmaká) 
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Pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest sú častými príznakmi bolesť a  zápal hrdla.

Napriek rôznym príčinám vzniku zápalu sa najčastejšie stretávame s anatomickou

diferenciáciou, teda delením podľa toho, ktorá anatomická časť je postihnutá.

Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele

sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou.

Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana a väčšinou je sprievodným javom pri zápale v

oblasti horných dýchacích ciest.

Laryngitída predstavuje zápal hrtana, infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest. Hrtan je

prvou časťou dolných dýchacích ciest a predstavuje priestor, ktorým prechádza vzduch do

priedušnice.

Zápal hrdla môže mať z epidemiologického pohľadu rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny

zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Medzi ostatné príčiny zaraďujeme

alergie, suchý vzduch, fajčenie, prostredie poškodené chemikáliami alebo inými dráždivými

látkami, zranenia, gastroezofagálny reflux a onkologické ochorenia.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

2. Analgetiká-antipyretiká (systémovo)

3. Antitusiká (systémovo)

4. Expektoranciá (systémovo)

5. Extrakt červených morských rias (lokálne)

6. Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky, fytofarmaká) 

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)
Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien,

paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo rádioterapii),

predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri
konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a protizápalový

účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú zápalový edém a
bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistíkboli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie pri

infekciách v oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie.

Súčasťou kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká.

Používanie lokálnych laryngologík z tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní

trvania akútnej infekcie. Ich dlhodobé používanie sa neodporúča.

Analgetiká-antipyretiká (systémovo)
Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie.

Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až

týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka

trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna bolesť môže sprevádzať bežné infekcie dýchacích ciest. Obvykle ide o  sprievodný symptóm

zápalovej reakcie, ktorá s  ústupom primárneho ochorenia mizne. Napriek tomu môže byť terapeuticky

žiaduce túto krátkodobú bolesť potláčať, resp. je výhodné tlmiť zápalový proces vhodnou antiflogistickou

liečbou.

Pri systémovom tlmení bolesti a zápalu dýchacích ciest sa v rámci samoliečenia používajú obvykle

analgetiká-antiflogistiká (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén a  pod.) a tiež  paracetamol (často

kombinovaný so systémovo pôsobiacimi dekongestívami).

Antitusiká (systémovo)
Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V  praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok (kodeín,

dextrometofrán, pentoxyverín) a nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať centrálny alebo periférny

účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Zdroj: www.vectorstock.com

 

Expektoranciá (systémovo)
Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Používajú sa pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a recidivujúce zápaly d olných dýchacích ciest, astma, CHOCHP
a pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny: mukolytiká (znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú

bronchiálny sekrét) a sekrétomotoriká (zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou

ciliárneho aparátu).

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou (podanie zvyšuje obsah hlienu s nízkou

viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest).

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sidoides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sidoides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky)

Po odznení príznakov akútnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sidoides pokračovať ešte

niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3 týždne.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a pankreatín, príp.amyláza a lipáza).

V prípade infekcií horných dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a  recidivujúcich zápaloch v  oblasti nosovej dutiny, horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň

vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní a preto je možné

ich indikovať ako podpornú liečbu.

Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky,
fytofarmaká) 
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Pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest sú častými príznakmi bolesť a  zápal hrdla.

Napriek rôznym príčinám vzniku zápalu sa najčastejšie stretávame s anatomickou

diferenciáciou, teda delením podľa toho, ktorá anatomická časť je postihnutá.

Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele

sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou.

Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana a väčšinou je sprievodným javom pri zápale v

oblasti horných dýchacích ciest.

Laryngitída predstavuje zápal hrtana, infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest. Hrtan je

prvou časťou dolných dýchacích ciest a predstavuje priestor, ktorým prechádza vzduch do

priedušnice.

Zápal hrdla môže mať z epidemiologického pohľadu rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny

zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Medzi ostatné príčiny zaraďujeme

alergie, suchý vzduch, fajčenie, prostredie poškodené chemikáliami alebo inými dráždivými

látkami, zranenia, gastroezofagálny reflux a onkologické ochorenia.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

2. Analgetiká-antipyretiká (systémovo)

3. Antitusiká (systémovo)

4. Expektoranciá (systémovo)

5. Extrakt červených morských rias (lokálne)

6. Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky, fytofarmaká) 

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)
Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien,

paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo rádioterapii),

predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri
konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a protizápalový

účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú zápalový edém a
bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistíkboli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie pri

infekciách v oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie.

Súčasťou kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká.

Používanie lokálnych laryngologík z tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní

trvania akútnej infekcie. Ich dlhodobé používanie sa neodporúča.

Analgetiká-antipyretiká (systémovo)
Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie.

Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až

týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka

trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna bolesť môže sprevádzať bežné infekcie dýchacích ciest. Obvykle ide o  sprievodný symptóm

zápalovej reakcie, ktorá s  ústupom primárneho ochorenia mizne. Napriek tomu môže byť terapeuticky

žiaduce túto krátkodobú bolesť potláčať, resp. je výhodné tlmiť zápalový proces vhodnou antiflogistickou

liečbou.

Pri systémovom tlmení bolesti a zápalu dýchacích ciest sa v rámci samoliečenia používajú obvykle

analgetiká-antiflogistiká (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén a  pod.) a tiež  paracetamol (často

kombinovaný so systémovo pôsobiacimi dekongestívami).

Antitusiká (systémovo)
Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V  praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok (kodeín,

dextrometofrán, pentoxyverín) a nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať centrálny alebo periférny

účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Zdroj: www.vectorstock.com

 

Expektoranciá (systémovo)
Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Používajú sa pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a recidivujúce zápaly d olných dýchacích ciest, astma, CHOCHP
a pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny: mukolytiká (znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú

bronchiálny sekrét) a sekrétomotoriká (zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou

ciliárneho aparátu).

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou (podanie zvyšuje obsah hlienu s nízkou

viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest).

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sidoides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sidoides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky)

Po odznení príznakov akútnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sidoides pokračovať ešte

niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3 týždne.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a pankreatín, príp.amyláza a lipáza).

V prípade infekcií horných dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a  recidivujúcich zápaloch v  oblasti nosovej dutiny, horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň

vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní a preto je možné

ich indikovať ako podpornú liečbu.

Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky,
fytofarmaká) 
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Pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest sú častými príznakmi bolesť a  zápal hrdla.

Napriek rôznym príčinám vzniku zápalu sa najčastejšie stretávame s anatomickou

diferenciáciou, teda delením podľa toho, ktorá anatomická časť je postihnutá.

Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele

sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou.

Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana a väčšinou je sprievodným javom pri zápale v

oblasti horných dýchacích ciest.

Laryngitída predstavuje zápal hrtana, infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest. Hrtan je

prvou časťou dolných dýchacích ciest a predstavuje priestor, ktorým prechádza vzduch do

priedušnice.

Zápal hrdla môže mať z epidemiologického pohľadu rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny

zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Medzi ostatné príčiny zaraďujeme

alergie, suchý vzduch, fajčenie, prostredie poškodené chemikáliami alebo inými dráždivými

látkami, zranenia, gastroezofagálny reflux a onkologické ochorenia.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

2. Analgetiká-antipyretiká (systémovo)

3. Antitusiká (systémovo)

4. Expektoranciá (systémovo)

5. Extrakt červených morských rias (lokálne)

6. Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky, fytofarmaká) 

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)
Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien,

paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo rádioterapii),

predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri
konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a protizápalový

účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú zápalový edém a
bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistíkboli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie pri

infekciách v oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie.

Súčasťou kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká.

Používanie lokálnych laryngologík z tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní

trvania akútnej infekcie. Ich dlhodobé používanie sa neodporúča.

Analgetiká-antipyretiká (systémovo)
Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie.

Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až

týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka

trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna bolesť môže sprevádzať bežné infekcie dýchacích ciest. Obvykle ide o  sprievodný symptóm

zápalovej reakcie, ktorá s  ústupom primárneho ochorenia mizne. Napriek tomu môže byť terapeuticky

žiaduce túto krátkodobú bolesť potláčať, resp. je výhodné tlmiť zápalový proces vhodnou antiflogistickou

liečbou.

Pri systémovom tlmení bolesti a zápalu dýchacích ciest sa v rámci samoliečenia používajú obvykle

analgetiká-antiflogistiká (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén a  pod.) a tiež  paracetamol (často

kombinovaný so systémovo pôsobiacimi dekongestívami).

Antitusiká (systémovo)
Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V  praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok (kodeín,

dextrometofrán, pentoxyverín) a nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať centrálny alebo periférny

účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Zdroj: www.vectorstock.com

 

Expektoranciá (systémovo)
Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Používajú sa pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a recidivujúce zápaly d olných dýchacích ciest, astma, CHOCHP
a pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny: mukolytiká (znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú

bronchiálny sekrét) a sekrétomotoriká (zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou

ciliárneho aparátu).

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou (podanie zvyšuje obsah hlienu s nízkou

viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest).

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sidoides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sidoides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky)

Po odznení príznakov akútnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sidoides pokračovať ešte

niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3 týždne.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a pankreatín, príp.amyláza a lipáza).

V prípade infekcií horných dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a  recidivujúcich zápaloch v  oblasti nosovej dutiny, horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň

vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní a preto je možné

ich indikovať ako podpornú liečbu.

Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky,
fytofarmaká) 
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Pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest sú častými príznakmi bolesť a  zápal hrdla.

Napriek rôznym príčinám vzniku zápalu sa najčastejšie stretávame s anatomickou

diferenciáciou, teda delením podľa toho, ktorá anatomická časť je postihnutá.

Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele

sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou.

Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana a väčšinou je sprievodným javom pri zápale v

oblasti horných dýchacích ciest.

Laryngitída predstavuje zápal hrtana, infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest. Hrtan je

prvou časťou dolných dýchacích ciest a predstavuje priestor, ktorým prechádza vzduch do

priedušnice.

Zápal hrdla môže mať z epidemiologického pohľadu rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny

zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Medzi ostatné príčiny zaraďujeme

alergie, suchý vzduch, fajčenie, prostredie poškodené chemikáliami alebo inými dráždivými

látkami, zranenia, gastroezofagálny reflux a onkologické ochorenia.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)

2. Analgetiká-antipyretiká (systémovo)

3. Antitusiká (systémovo)

4. Expektoranciá (systémovo)

5. Extrakt červených morských rias (lokálne)

6. Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)

7. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

8. Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky, fytofarmaká) 

Antiseptiká, antiflogistiká a antibiotiká (lokálne)
Antiseptiká-antiflogistiká sa používajú pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien,

paradentóze, zápaloch mandlí (vrátane sekundárnych ťažkostí po chemoterapii alebo rádioterapii),

predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri
konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice.

Antiseptiká-antiflogistiká pri lokálnej aplikácii vykazujú silný analgetický, antimikrobiálny a protizápalový

účinok (na rozdiel od bežných antiseptík, ktoré nepôsobia protizápalovo), čím redukujú zápalový edém a
bolesť spojenú so zápalom rôzneho pôvodu.

U niektorých antiseptík-antiflogistíkboli tiež zadokumentované antimikrobiálne účinky, čiže ich použitie pri

infekciách v oblasti hrdla majú nielen symptomatické, ale aj kauzálne pôsobenie.

Súčasťou kombinovaných prípravkov môžu byť aj lokálne baktericídne antibiotiká.

Používanie lokálnych laryngologík z tejto skupiny by malo byť časovo obmedzené na prvých niekoľko dní

trvania akútnej infekcie. Ich dlhodobé používanie sa neodporúča.

Analgetiká-antipyretiká (systémovo)
Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie.

Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až

týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka

trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna bolesť môže sprevádzať bežné infekcie dýchacích ciest. Obvykle ide o  sprievodný symptóm

zápalovej reakcie, ktorá s  ústupom primárneho ochorenia mizne. Napriek tomu môže byť terapeuticky

žiaduce túto krátkodobú bolesť potláčať, resp. je výhodné tlmiť zápalový proces vhodnou antiflogistickou

liečbou.

Pri systémovom tlmení bolesti a zápalu dýchacích ciest sa v rámci samoliečenia používajú obvykle

analgetiká-antiflogistiká (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén a  pod.) a tiež  paracetamol (často

kombinovaný so systémovo pôsobiacimi dekongestívami).

Antitusiká (systémovo)
Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V  praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok (kodeín,

dextrometofrán, pentoxyverín) a nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať centrálny alebo periférny

účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Zdroj: www.vectorstock.com

 

Expektoranciá (systémovo)
Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Používajú sa pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a recidivujúce zápaly d olných dýchacích ciest, astma, CHOCHP
a pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny: mukolytiká (znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú

bronchiálny sekrét) a sekrétomotoriká (zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou

ciliárneho aparátu).

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou (podanie zvyšuje obsah hlienu s nízkou

viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest).

Extrakt červených morských rias (lokálne)
Lokálne prípravky s obsahom extraktu z červených morských rias (v literatúre sa označuje akoCarragelose,

resp. lota-Carrageenan) dokážu signifikantne redukovať príznaky bežného nachladnutia (sezónnej
nádchy) alebo iných infekcií horných dýchacích ciest vyvolaných vírusmi.

Zároveň má uvedený extrakt z červených morských rias potvrdenú protivírusovú aktivitu voči najčastejším

vírusovým pôvodcom sezónnej nádchy a iných infekcií horných dýchacích ciest. Výsledkom je zmiernenie

príznakov a skrátenie trvania infekčnej sezónnej nádchy vyvolanej vírusmi.

Extrakt z červených morských rias je možné aplikovať vo forme štandardizovaného nosového roztoku alebo

roztoku na aplikáciu do hrdla vo fáze aktívneho ochorenia.

Zároveň sú uvedené prípravky použiteľné pri redukcii stavov opakovanej infekcie vyvolanej tým istým alebo

príbuzným vírusovým pôvodcom.

Extrakt Pelargonium sidoides (systémovo)
Lokálne prípravky s  obsahom extraktu z  koreňa Pelargonium sidoides (muškát) majú preukázané
antioxidačné účinky. Zároveň inhibujú príznaky akútnych infekcií horných dýchacích ciest.

Medzi účinky extraktu Pelargonium sidoides patria:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov (stimulácia pohybu riasiniek epitelových buniek,

ovplyvnenie syntézy interferónu a prozápalových cytokínov, stimulácia aktivity NK buniek, stimulácia

fagocytov, expresia adhéznych molekúl, indukcia chemotaxie)

Antimikrobiálne účinky (priame antibakteriálne a antivírusové pôsobenie, zníženie/inhibícia adhézie

streptokokov skupiny A na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky, inhibícia beta-laktamázy)

Cytoprotektívne vlastnosti (inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy, antioxidačné účinky)

Po odznení príznakov akútnej infekcie by mala liečba extraktom Pelargonium sidoides pokračovať ešte

niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Celková doba podávania nemá presiahnuť 3 týždne.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a pankreatín, príp.amyláza a lipáza).

V prípade infekcií horných dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a  recidivujúcich zápaloch v  oblasti nosovej dutiny, horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň

vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní a preto je možné

ich indikovať ako podpornú liečbu.

Iné prípravky a pomôcky (salivačné kloktadlá, zvlhčujúce látky,
fytofarmaká) 
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Správna dispenzácia: Kašeľ
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Zdieľať     

Kašeľ je obranný dýchací reflex, signalizujúci ochorenie alebo iné podráždenie alebo

poškodenie dýchacích ciest. Je vyvolaný dráždením receptorov dýchacích ciest a pohrudnice

chemickými alebo nechemickými podnetmi. Pomáha čistiť dýchacie cesty od vdýchnutého

cudzieho materiálu a hyperprodukcie hlienu. Môže byť symptómom rôznych ochorení, nielen

respiračného systému.

Vzduch pri kašli prúdi dýchacími cestami rýchlosťou 120 m/s. Je to spôsobené súčasným

zmrštením expiračných svalov, svalov brušného lisu a pomocných dýchacích svalov, čím sa

náhle zvýši vnútrohrudný tlak.

Pri kašľaní sa uplatňujú dýchacie svaly, preto je kašeľ čiastočne ovplyvniteľný vôľou. Prináša

úľavu, ak odstraňuje sekrét alebo inú prekážku z dýchacích ciest, udržuje dýchacie cesty

priechodné a bráni ďalšiemu šíreniu infekcie v dýchacích cestách. Pri dlhotrvajúcom, ale aj

akútnom kašli, môžu vzniknúť aj vážne komplikácie zdravotného stavu.

Témy 

1. Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:

2. Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:

3. Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby

3.1. Antitusiká

3.2. Expektoranciá

3.3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:
akútny (ustupuje do 3 týždňov spontánne alebo po liečbe),
subakútny (objavuje sa pri atypicky vyvolanej bronchiálnej hyperaktivite, ktorá môže trvať až 8
týždňov),
chronický (pretrváva aj po vyššie uvedenej dobe).

Jednotlivé štádiá kašľa sa môžu navzájom v čase prelínať.

Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:
suchý (vagový) kašeľ – nie je sprevádzaný vykašliavaním a objavuje sa v dôsledku dráždenia obnažených

intraepitelových nervových zakončení (vyskytuje sa pri infekcii alebo inom dráždení epitelu dýchacích ciest,

pri bronchiálnej astme, zápale pohrudnice, ale aj gastroezofagálnom refluxe)

produktívny (vlhký) kašeľ – je sprevádzaný vykašliavaním spúta rôznej kvality a kvantity

Základné mechanizmy regulácie kašľa

Kašeľ je častým sprievodným príznakom menej závažných infekčných ochorení horných dýchacích ciest,

ako sú rinitída (vrátane alergickej), sínusitída, tonzilitída, laryngitída, faryngitída. Je však tiež symptómom

závažnejších ochorení horných dýchacích ciest (čierny kašeľ, alergická nádcha atď.), dolných dýchacích

ciest (bronchitída, pneumónie, astma bronchiale, tuberkulóza atď.), či iných ochorení (chrípka, osýpky

atď.).

V rámci terapie kašľa sa podľa jeho charakteru a ďalších determinantov využívajú predovšetkým liečivá zo

skupiny antitusík a expektorancií.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby
Antitusiká (systémovo)
Expektoranciá (systémovo)
Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antitusiká

Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a  to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok
(kodeín, dextrometofrán, pentoxyverín) a   nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať
centrálny alebo periférny účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Expektoranciá

Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Pri liečbe sa využívajú lieky zo skupiny expektorancií (N-
acetylcysteín, erdosteín, ambroxol, bromhexín).

Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Podávajú sa väčšinou perorálne alebo inhalačne, u ťažších stavov parenterálne.

Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest ako sú
zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana a   hltana, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a   recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest, chronická
obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a  pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny:

mukolytiká – znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú bronchiálny sekrét

 

sekrétomotoriká – zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou ciliárneho
aparátu

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Expekto ranciá by nemali byť podávané súčasne s antitusikami pre riziko stázy a hromadenia
hlienu v bronchoch.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou, nakoľko ich podanie zvyšuje obsah

hlienu s nízkou viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú
proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a   pankreatín, príp. amyláza a
lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických a  recidivujúcich

zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy

antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú liečbu.
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Zdieľať     

Kašeľ je obranný dýchací reflex, signalizujúci ochorenie alebo iné podráždenie alebo

poškodenie dýchacích ciest. Je vyvolaný dráždením receptorov dýchacích ciest a pohrudnice

chemickými alebo nechemickými podnetmi. Pomáha čistiť dýchacie cesty od vdýchnutého

cudzieho materiálu a hyperprodukcie hlienu. Môže byť symptómom rôznych ochorení, nielen

respiračného systému.

Vzduch pri kašli prúdi dýchacími cestami rýchlosťou 120 m/s. Je to spôsobené súčasným

zmrštením expiračných svalov, svalov brušného lisu a pomocných dýchacích svalov, čím sa

náhle zvýši vnútrohrudný tlak.

Pri kašľaní sa uplatňujú dýchacie svaly, preto je kašeľ čiastočne ovplyvniteľný vôľou. Prináša

úľavu, ak odstraňuje sekrét alebo inú prekážku z dýchacích ciest, udržuje dýchacie cesty

priechodné a bráni ďalšiemu šíreniu infekcie v dýchacích cestách. Pri dlhotrvajúcom, ale aj

akútnom kašli, môžu vzniknúť aj vážne komplikácie zdravotného stavu.

Témy 

1. Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:

2. Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:

3. Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby

3.1. Antitusiká

3.2. Expektoranciá

3.3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:
akútny (ustupuje do 3 týždňov spontánne alebo po liečbe),
subakútny (objavuje sa pri atypicky vyvolanej bronchiálnej hyperaktivite, ktorá môže trvať až 8
týždňov),
chronický (pretrváva aj po vyššie uvedenej dobe).

Jednotlivé štádiá kašľa sa môžu navzájom v čase prelínať.

Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:
suchý (vagový) kašeľ – nie je sprevádzaný vykašliavaním a objavuje sa v dôsledku dráždenia obnažených

intraepitelových nervových zakončení (vyskytuje sa pri infekcii alebo inom dráždení epitelu dýchacích ciest,

pri bronchiálnej astme, zápale pohrudnice, ale aj gastroezofagálnom refluxe)

produktívny (vlhký) kašeľ – je sprevádzaný vykašliavaním spúta rôznej kvality a kvantity

Základné mechanizmy regulácie kašľa

Kašeľ je častým sprievodným príznakom menej závažných infekčných ochorení horných dýchacích ciest,

ako sú rinitída (vrátane alergickej), sínusitída, tonzilitída, laryngitída, faryngitída. Je však tiež symptómom

závažnejších ochorení horných dýchacích ciest (čierny kašeľ, alergická nádcha atď.), dolných dýchacích

ciest (bronchitída, pneumónie, astma bronchiale, tuberkulóza atď.), či iných ochorení (chrípka, osýpky

atď.).

V rámci terapie kašľa sa podľa jeho charakteru a ďalších determinantov využívajú predovšetkým liečivá zo

skupiny antitusík a expektorancií.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby
Antitusiká (systémovo)
Expektoranciá (systémovo)
Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antitusiká

Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a  to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok
(kodeín, dextrometofrán, pentoxyverín) a   nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať
centrálny alebo periférny účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Expektoranciá

Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Pri liečbe sa využívajú lieky zo skupiny expektorancií (N-
acetylcysteín, erdosteín, ambroxol, bromhexín).

Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Podávajú sa väčšinou perorálne alebo inhalačne, u ťažších stavov parenterálne.

Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest ako sú
zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana a   hltana, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a   recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest, chronická
obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a  pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny:

mukolytiká – znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú bronchiálny sekrét

 

sekrétomotoriká – zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou ciliárneho
aparátu

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Expekto ranciá by nemali byť podávané súčasne s antitusikami pre riziko stázy a hromadenia
hlienu v bronchoch.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou, nakoľko ich podanie zvyšuje obsah

hlienu s nízkou viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú
proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a   pankreatín, príp. amyláza a
lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických a  recidivujúcich

zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy

antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú liečbu.
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Zdieľať     

Kašeľ je obranný dýchací reflex, signalizujúci ochorenie alebo iné podráždenie alebo

poškodenie dýchacích ciest. Je vyvolaný dráždením receptorov dýchacích ciest a pohrudnice

chemickými alebo nechemickými podnetmi. Pomáha čistiť dýchacie cesty od vdýchnutého

cudzieho materiálu a hyperprodukcie hlienu. Môže byť symptómom rôznych ochorení, nielen

respiračného systému.

Vzduch pri kašli prúdi dýchacími cestami rýchlosťou 120 m/s. Je to spôsobené súčasným

zmrštením expiračných svalov, svalov brušného lisu a pomocných dýchacích svalov, čím sa

náhle zvýši vnútrohrudný tlak.

Pri kašľaní sa uplatňujú dýchacie svaly, preto je kašeľ čiastočne ovplyvniteľný vôľou. Prináša

úľavu, ak odstraňuje sekrét alebo inú prekážku z dýchacích ciest, udržuje dýchacie cesty

priechodné a bráni ďalšiemu šíreniu infekcie v dýchacích cestách. Pri dlhotrvajúcom, ale aj

akútnom kašli, môžu vzniknúť aj vážne komplikácie zdravotného stavu.

Témy 

1. Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:

2. Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:

3. Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby

3.1. Antitusiká

3.2. Expektoranciá

3.3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:
akútny (ustupuje do 3 týždňov spontánne alebo po liečbe),
subakútny (objavuje sa pri atypicky vyvolanej bronchiálnej hyperaktivite, ktorá môže trvať až 8
týždňov),
chronický (pretrváva aj po vyššie uvedenej dobe).

Jednotlivé štádiá kašľa sa môžu navzájom v čase prelínať.

Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:
suchý (vagový) kašeľ – nie je sprevádzaný vykašliavaním a objavuje sa v dôsledku dráždenia obnažených

intraepitelových nervových zakončení (vyskytuje sa pri infekcii alebo inom dráždení epitelu dýchacích ciest,

pri bronchiálnej astme, zápale pohrudnice, ale aj gastroezofagálnom refluxe)

produktívny (vlhký) kašeľ – je sprevádzaný vykašliavaním spúta rôznej kvality a kvantity

Základné mechanizmy regulácie kašľa

Kašeľ je častým sprievodným príznakom menej závažných infekčných ochorení horných dýchacích ciest,

ako sú rinitída (vrátane alergickej), sínusitída, tonzilitída, laryngitída, faryngitída. Je však tiež symptómom

závažnejších ochorení horných dýchacích ciest (čierny kašeľ, alergická nádcha atď.), dolných dýchacích

ciest (bronchitída, pneumónie, astma bronchiale, tuberkulóza atď.), či iných ochorení (chrípka, osýpky

atď.).

V rámci terapie kašľa sa podľa jeho charakteru a ďalších determinantov využívajú predovšetkým liečivá zo

skupiny antitusík a expektorancií.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby
Antitusiká (systémovo)
Expektoranciá (systémovo)
Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antitusiká

Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a  to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok
(kodeín, dextrometofrán, pentoxyverín) a   nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať
centrálny alebo periférny účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Expektoranciá

Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Pri liečbe sa využívajú lieky zo skupiny expektorancií (N-
acetylcysteín, erdosteín, ambroxol, bromhexín).

Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Podávajú sa väčšinou perorálne alebo inhalačne, u ťažších stavov parenterálne.

Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest ako sú
zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana a   hltana, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a   recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest, chronická
obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a  pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny:

mukolytiká – znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú bronchiálny sekrét

 

sekrétomotoriká – zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou ciliárneho
aparátu

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Expekto ranciá by nemali byť podávané súčasne s antitusikami pre riziko stázy a hromadenia
hlienu v bronchoch.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou, nakoľko ich podanie zvyšuje obsah

hlienu s nízkou viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú
proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a   pankreatín, príp. amyláza a
lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických a  recidivujúcich

zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy

antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú liečbu.

61



Správna dispenzácia: Kašeľ
Zverejnené: 18. 11. 2020 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Kašeľ je obranný dýchací reflex, signalizujúci ochorenie alebo iné podráždenie alebo

poškodenie dýchacích ciest. Je vyvolaný dráždením receptorov dýchacích ciest a pohrudnice

chemickými alebo nechemickými podnetmi. Pomáha čistiť dýchacie cesty od vdýchnutého

cudzieho materiálu a hyperprodukcie hlienu. Môže byť symptómom rôznych ochorení, nielen

respiračného systému.

Vzduch pri kašli prúdi dýchacími cestami rýchlosťou 120 m/s. Je to spôsobené súčasným

zmrštením expiračných svalov, svalov brušného lisu a pomocných dýchacích svalov, čím sa

náhle zvýši vnútrohrudný tlak.

Pri kašľaní sa uplatňujú dýchacie svaly, preto je kašeľ čiastočne ovplyvniteľný vôľou. Prináša

úľavu, ak odstraňuje sekrét alebo inú prekážku z dýchacích ciest, udržuje dýchacie cesty

priechodné a bráni ďalšiemu šíreniu infekcie v dýchacích cestách. Pri dlhotrvajúcom, ale aj

akútnom kašli, môžu vzniknúť aj vážne komplikácie zdravotného stavu.

Témy 

1. Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:

2. Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:

3. Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby

3.1. Antitusiká

3.2. Expektoranciá

3.3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ:
akútny (ustupuje do 3 týždňov spontánne alebo po liečbe),
subakútny (objavuje sa pri atypicky vyvolanej bronchiálnej hyperaktivite, ktorá môže trvať až 8
týždňov),
chronický (pretrváva aj po vyššie uvedenej dobe).

Jednotlivé štádiá kašľa sa môžu navzájom v čase prelínať.

Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:
suchý (vagový) kašeľ – nie je sprevádzaný vykašliavaním a objavuje sa v dôsledku dráždenia obnažených

intraepitelových nervových zakončení (vyskytuje sa pri infekcii alebo inom dráždení epitelu dýchacích ciest,

pri bronchiálnej astme, zápale pohrudnice, ale aj gastroezofagálnom refluxe)

produktívny (vlhký) kašeľ – je sprevádzaný vykašliavaním spúta rôznej kvality a kvantity

Základné mechanizmy regulácie kašľa

Kašeľ je častým sprievodným príznakom menej závažných infekčných ochorení horných dýchacích ciest,

ako sú rinitída (vrátane alergickej), sínusitída, tonzilitída, laryngitída, faryngitída. Je však tiež symptómom

závažnejších ochorení horných dýchacích ciest (čierny kašeľ, alergická nádcha atď.), dolných dýchacích

ciest (bronchitída, pneumónie, astma bronchiale, tuberkulóza atď.), či iných ochorení (chrípka, osýpky

atď.).

V rámci terapie kašľa sa podľa jeho charakteru a ďalších determinantov využívajú predovšetkým liečivá zo

skupiny antitusík a expektorancií.

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby
Antitusiká (systémovo)
Expektoranciá (systémovo)
Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antitusiká

Lieky, ktoré špecificky inhibujú alebo moderujú akt kašľania , nazývame antitusiká. V praxi sa používa

jediný typ delenia antitusík a  to na liečivá odvodené od kodeínu, ktoré majú vždy centrálny účinok
(kodeín, dextrometofrán, pentoxyverín) a   nekodeínové antitusiká, ktoré môžu vykazovať
centrálny alebo periférny účinok (butamirát, dropropizín, oxeladín).

V prípade manažmentu kašľa podávaním antitusík musíme brať do úvahy základné pravidlá racionálnej

farmakoterapie:

podávanie centrálne pôsobiacich antitusík by malo byť krátkodobé a len v prípade suchého dráždivého

alebo bolestivého kašľa, ktorý zaťažuje pacienta,

antitusiká by sa nemali podávať v prípade produktívneho vlhkého kašľa,

opioidné antitusiká zvyšujú viskozitu hlienu a môžu spôsobiť sekundárne komplikácie,

postinfekčný kašeľ, ktorý pretrváva aj niekoľko týždňov, nie je vždy nutné dlhodobo tlmiť podaním antitusík

(v priebehu času vymizne spontánne),

kašeľ vyvolaný liečbou inhibítormi ACE, gastroezofagálnym refluxom alebo psychogénny kašeľ nie je možné

tlmiť klasickými antitusikami,

v pediatrickej praxi by antitusiká nemali byť liekom prvej voľby v prípadoch, že nie je preukázaná a kauzálne

liečená príčina kašľa.

Niektoré antitusiká môžu vykazovať aj anticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje

respiračné funkcie.

 

Expektoranciá

Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Pri liečbe sa využívajú lieky zo skupiny expektorancií (N-
acetylcysteín, erdosteín, ambroxol, bromhexín).

Expektoranciá uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Ich účinok spočíva v

znižovaní viskozity spúta jeho depolymerizáciou a v aktivácii sektreto-motorických funkcií dýchacích ciest.

Podávajú sa väčšinou perorálne alebo inhalačne, u ťažších stavov parenterálne.

Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení horných a dolných dýchacích ciest ako sú
zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana a   hltana, prípadne pri
závažnejších ochoreniach (akútne a   recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest, chronická
obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a  pod.).

Expektoranciá sa rozdeľujú na dve základné skupiny:

mukolytiká – znižujú viskozitu spúta a  skvapalňujú bronchiálny sekrét

 

sekrétomotoriká – zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a  jeho transport pomocou ciliárneho
aparátu

Expektoranciá môžu mať súbežne mukolytické aj sekretomotorické pôsobenie. Zároveň môžu účinkovať

antimikrobiálne, mukoprotektívne, antioxidačne, alebo detoxikačne. Ideálne expektoračné liečivo nemá

tlmivý účinok na prirodzenú aktivitu ciliárneho aparátu, v optimálnom prípade túto aktivitu stimuluje.

Expekto ranciá by nemali byť podávané súčasne s antitusikami pre riziko stázy a hromadenia
hlienu v bronchoch.

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín a ciprofloxacín zvyšuje koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v dýchacích cestách, čím

zvyšuje ich účinnosť.

V prípade manažmentu kašľa podávaním expektorancií musíme brať do úvahy základné pravidlá

racionálnej farmakoterapie:

podávanie expektorancií sa indikuje len v prípade kašľa so zvýšenou produkciou hustého viskózneho hlienu,

expektoranciá sa nepodávajú pri vlhkom kašli so zvýšenou produkciou riedkeho hlienu,

kombinované podávanie antitusík s expektoranciami nemá racionálne opodstatnenie (riziko stázy a

hromadenia hlienu v bronchoch, čím sa vytvára prostredie vhodné pre sekundárne infekcie),

mukolytiká sú kontraindikované u pacientov s primárnou dyskinéziou, nakoľko ich podanie zvyšuje obsah

hlienu s nízkou viskozitou a elasticitou, ktorý zateká do dolných dýchacích ciest.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú
proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotripsín a   pankreatín, príp. amyláza a
lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických a  recidivujúcich

zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest. Zároveň vykazuje SET potenciačný účinok na niektoré typy

antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú liečbu.
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Zdieľať     

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Zdieľať     

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Zdieľať     

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Zdieľať     

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.
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prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).
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Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.
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Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,
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forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,
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Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
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Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.
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Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle
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dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Zdieľať     

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.
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Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Správna dispenzácia: Nadváha a
obezita
Zverejnené: 26. 05. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Telesná hmotnosť, nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle

smerodajná. Častejšie sa vyjadruje prostredníctvom hodnoty BMI – počítaný ako podiel

telesnej hmotnosti v  kilogramoch a  druhej mocniny telesnej výšky v  metroch (udáva sa

v  jednotkách kg.m ). Za normálnu sa považuje hodnota v  intervale 18,5 až 24,9 kg.m . U

dospelých (vek nad 18 rokov) je obezita definovaná BMI ≥ 30,0 kg.m a nadváha (tiež nazývaná

pre-obezita) BMI 25,0 až 29,9 kg.m .

U osôb, u ktorých nie je možné uplatniť ani BMI  sa telesná hmotnosť posudzuje nepriamo, a to

buď pomocou obvodu pása (normálna hodnota u mužov je do 95 cm, u žien do 80 cm) alebo

pomocou pomeru hmotnosti svalstva oproti tuku, resp. viscerálnemu tuku.

Obrázok 1: Klasifikácia telesnej hmotnosti podľa výpočtu BMI. (zdroj:
soundhealthcrusaders.com)

V súčasnosti je v bežných podmienkach vhodnejšie siahnuť po výpočte tzv. ABSI (A Body Shape

Index), ktorý v  porovnaní s  BMI viac zohľadňuje pri posudzovaní hmotnosti aj tvar tela

a objektívnejšie predpovedá zdravotné riziká nadváhy a obezity.

Manažment a liečba obezity má širšie ciele ako len zníženie telesnej hmotnosti a
zahrňuje tiež zníženie rizika a zlepšenie zdravotného stavu. Toto možno docieliť miernym

znížením telesnej hmotnosti, zlepšením nutričného obsahu stravy a miernym zvýšením

telesnej aktivity a trénovanosti.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadváhou (t. j. pre-obezitou),
primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako
snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti.

Obrázok 2: Výpočet ABSI zahŕňa obvod pása (WC), BMI a   telesnú výšku. ABSI nad
uvedenou hodnotou predstavuje vyššie kardiovaskulárne riziko, ABSI pod uvedenou
hodnotou znamená nižšie kardiovaskulárne riziko. (zdroj: bodymassindex.sk)

Dosahovanie alebo udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti spočíva predovšetkým

v nastavení a dodržiavaní základných režimových opatrení. Sem patrí predovšetkým:

správne a vyvážené stravovanie,

primeraný pitný režim,

dostatok vhodných pohybových aktivít,

správny spánkový režim,

dostatok oddychu a primeraná psychohygiena.

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie a zdôrazňovať potrebu zvýšenia
konzumácie obilnín, cereálií a vlákniny, zeleniny a ovocia, nahrádzať plnotučné a
vysokotučné potraviny nízkotučnými výrobkami a mäsom. Primeraný diétny režim možno

dosiahnuť mnohými postupmi. Všeobecné odporúčania sú:

znížiť energetický obsah jedál a tekutín,

jesť štyri až päť jedál denne,

vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami,

vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách,

viesť pacienta k zníženiu počtu epizód straty kontroly nad jedlom resp. chvatného nadmerného

príjmu potravy.

Obrázok 3: Zníženie telesnej hmotnosti je viacfaktorový dlhodobý proces. (zdroj:
universityhealthnews.com)

V prípade zavedenia a udržiavania režimových opatrení vo vyššie uvedenom rozsahu je možné

odporúčať aj niektoré konkrétne typy doplnkovej suplementácie.

Aj keď poruchy lipidového spektra sú častou vzájomnou komorbiditou pri obezite
a napriek tomu, že mnohé režimové opatrenia pri liečbe obezity a dyslipidémií sú totožné alebo

veľmi podobné, nie je možné stotožňovať suplementáciu zameranú na dosiahnutie alebo

udržiavanie normálnych hladín tukov a cholesterolu za postup, ktorý by sám o sebe viedol ku

zníženiu telesnej hmotnosti.

-2 -2

-2 

-2

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Magnézium (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Proteíny (substitúcia)

4. Rozpustná vláknina (substitúcia)

5. L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)

Magnézium (substitúcia)
Vysoké percento populácie vykazuje nedostatok magnézia. Tento sa prehlbuje u ľudí s nevyváženou

a nesprávnou stravou. Pretrvávajúci deficit magnézia napomáha rozvoju obezity a cukrovky.

Magnézium je taktiež nevyhnutné pre normálnu činnosť svalov a  pre správne fungovanie energetického

metabolizmu a potreba jeho suplementácie rastie v prípade vykonávania pravidelných pohybových aktivít.

Obrázok 4: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

V rámci podpory zníženia telesnej hmotnosti, ako aj podpory udržiavania normálnej telesnej hmotnosti sa

odporúča zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu magnézia.

Optimálna je suplementácia v  nižších dávkach (2 až 4x denne) a  v  dobre vstrebateľných formách

(organicky viazané magnézium).

Vitamín D (substitúcia)
Ľudia trpiaci obezitou majú zvýšený deficit  vitamínu D, a   to v  dôsledku zníženého vstrebávania
a  zhoršenej utilizácie v tele.

Spolupôsobiacim faktorom vedúcim k nižším hodnotám vitamínu D v organizme je obdobie od októbra do

marca, kedy je nižšia intenzita slnečného žiarenia.

Ani za bežných podmienok u osôb s normálnou telesnou hmotnosťou nie je možné zabezpečiť dostatočný

prísun vitamínu D potravou. U osôb s obezitou, prípadne s nadváhou sa odporúča zabezpečiť bežnú dennú

suplementáciu vitamínu D v perorálnych formách.

Proteíny (substitúcia)
Pre udržiavanie a   dosahovanie normálnej telesnej hmotnosti sa odporúča zvýšiť pomer svalovej
hmoty oproti tukovému tkanivu. Týmto spôsobom bude akákoľvek vykonávaná fyzická aktivita viesť ku

zvýšenému spaľovaniu kalórií.

Obrázok 5: Dostatočný prísun proteínov dokáže redukovať nadmernú túžbu po konzumácii jedla,
resp. sklony ku konzumácii potravy neskoro v noci. (zdroj: healthline.com)

 

Základom pre podporu nárastu svalovej hmoty je pravidelný silový tréning primeraný veku a schopnostiam

danej osoby. Zároveň je pre nárast svalovej hmoty vhodné dbať na dostatočný prísun bielkovín v strave,

alebo v podobe suplementov.

Nedostatok proteínov v  potrave vedie k  nedostatočnému udržiavaniu a  nárastu svalovej hmoty, čím

výrazne klesá priemerný denný výdaj energie (kalórií) s rizikom nárastu telesnej hmotnosti.

V prípade nedostatočného obsahu bielkovín v bežnej strave je možné použiť proteínové suplementy bez

obsahu umelých sladidiel alebo príchutí a farbív. Konzumácia sa odporúča po každom silovom cvičení,

prípadne ako doplnok k bežnej potrave.

Rozpustná vláknina (substitúcia)
Energeticky najbohatšími zložkami potravy sú tuky. Nadmerný prísun tukov vedie k  ich ukladaniu vo

forme zásob do tukových tkanív. Zároveň sa tuk môže koncentrovať aj v  okolí vnútorných orgánov (tzv.

viscerálny tuk), čo predstavuje viaceré zdravotné riziká.

Zníženie vstrebávania tukov pri nadmernom príjme spolu s ich regulovaným prísunom je jednou z možností,

ako optimalizovať pomer prijatej a vydanej energie (kalórii) pri dosahovaní optimálnej telesnej hmotnosti.

Obrázok 6: Zvýšenie konzumácie rozpustnej vlákniny na dennej báze vedie pri dodržaní ostatných
režimových opatrení ku zníženiu telesnej hmotnosti. (zdroj: barndadnutrition.com)

Vláknina viažuca tuk (rozpustná vláknina) znižuje mieru jeho vstrebávania po prijatí potravy s vyšším

podielom tukov. Pre správny účinok je nutný dostatočný prísun tekutín.

V prípade potreby sa odporúča zabezpečiť a doplniť stravu o rozpustnú vlákninu prednostne tesne
po jedle so zvýšeným podielom tukov, prípadne na každodenné podávanie.

L-karnitín a vitamíny B6, B9 a B12 (substitúcia)
Cvičenie (predovšetkým kontrolovaný silový tréning, prípadne aeróbny tréning) ako forma pravidelnej

fyzickej aktivity je spolu s  dietetickými opatreniami najdôležitejším režimovým opatrením pri dosahovaní

normálnej telesnej hmotnosti.

V priebehu cvičenia je možné zvoliť suplementáciu telu vlastných látok, ktoré sú pre normálne fungovanie

energetického metabolizmu nevyhnutné. Zároveň je možné voľbou vhodných suplementov predchádzať

stavom únavy a vyčerpania.

Obrázok 7: Benefity konzumácie L-karnitínu pri podpore fyzickej aktivity pri dosahovaní
a  udržiavaní normálnej telesnej hmotnosti. (zdroj: thaibestsellers.com)

Pre všetky pohybové aktivity platí, že by mali byť vykonávané pravidelne (aspoň 3x do týždňa)

v dostatočnom časovom rozsahu, mali by byť primerané veku a zdravotnému stavu danej osoby a mali by

prebiehať (predovšetkým v začiatkoch) pod dohľadom odborníka.

L-karnitín je telu vlastná látka, ktorá zabezpečuje transport mastných kyselín cez membránu pri ich

štiepení v procese získavania energie. L-karnitín napomáha spaľovaniu tukov iba v prípade vykonávania

potrebnej fyzickej aktivity (cvičenia).

Odporúča sa zabezpečiť bežnú dennú suplementáciu L-karnitínu približne 2-3 hodiny pred cvičením
(neodporúča sa konzumácia pred spaním).

Vitamíny B6 (pyr idoxín), B9 (kyselina listová) a  B12 (kobalamín) prispievajú k  správnej látkovej premene

dôležitej pre tvorbu energie. Zároveň všetky uvedené vitamíny prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.

Obrázok 8: Antihomocyseteínové pôsobenie vitamínov B6, B9 a  B12. (zdroj: elenaconde.com)

Vitamín B6 taktiež prispieva k  normálne látkovej premene bielkovín a  glykogénu a  podporuje normálne

odbúravanie homocysteínu.
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Správna dispenzácia: Ochrana a
regenerácia pečene
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Zdieľať     

Pečeň je multifunkčný orgán. Podieľa sa na prebudovávaní cholesterolu v  žlčových

kyselinách, na trávení tukov, reguluje hladinu cholesterolu v krvi, čo ovplyvňuje príjem v tukoch

rozpustných vitamínoch. Je celkovým manažérom hladiny lipidov a lipoproteínov, ktoré sú

premieňané na energiu alebo hromadené v orgánoch. Od správneho fungovania pečene je
ďalej závislá funkcia zraku, srdca, pohlavných žliaz,  kĺbov a obličiek.

V neposlednom rade je pečeň primárnym orgánom detoxikácie. V prípade poruchy pečene
dochádza k  metabolickému stresu. Metabolický stres je stav, pri ktorom dochádza

k  nahromadeniu metabolitov. Môže k  nemu dochádzať prirodzene (napríklad pri fyzickej

aktivite spojenej s  anaeróbnym cvičením, silovým tréningom a  podobne), ale je súčasťou aj

patologických pochodov spojených spravidla s oslabením funkcie pečene.

Obrázok 1: Súhrnná schéma základných funkcií pečene. (zdroj: mefanet.cz)

Základnou funkčnou jednotkou pečene je pečeňová bunka – hepatocyt. Hepatocyty

vykonávajú obrovské množstvo funkcií ako je vychytávanie rôznych molekúl, ich transport,

syntézu, biotransformáciu a degradáciu.

Z pohľadu funkcie pečene sú dôležité aj tzv. Kupfferove bunky, Sínusoidálne endoteliárne bunky

a hviezdicovité bunky.

Z  pohľadu poškodenia pečene bol rozpoznaný celý rad dôležitých faktorov iniciujúcich

poškodenie pečene ako sú vírusy, baktérie, xenobiotiká vrátane liekov a alkoholu,
autoimunitne podmienené poškodenia, poruchy metabolizmu medi, železa, deficiencie
enzýmov. 

Obrázok 2: Procesy vedúce ku zníženiu funkcie alebo ku zlyhaniu pečene. (zdroj:
drderamus.com)

Pod pojmom zlyhanie pečene rozumieme stratu schopnosti pečene plniť svoje bežné

syntetické a metabolické funkcie. Akútne zlyhanie pečene sa rozvinie rýchlo (v priebehu 1-2

dní), kým ku chronickému zlyhaniu pečene dochádza v priebehu dlhšieho časového obdobia.

V prípade oboch typov sa dajú pozorovať tri patofyziologické deje: pečeňové zlyhanie, zápal

a portálna hypertenzia.

Pečeňové zlyhanie má viacero možných príčin medzi najčastejšie patria vírusové infekcie,
nadmerná konzumácia alkoholu, nealkoholová steatóza pečene, metabolické
a  autoimunitné ochorenia . Okrem alkoholu patrí k  hlavným rizikovým faktorom rozvoja

pečeňového zlyhania obezita, užívanie liekov a otravy.

V  rámci poradenstva je vhodné odporučiť pacientovi prípravky s  viacerých skupín účinných

a biologicky aktívnych látok. Predovšetkým ide o cholín, inozitol a L-metionín, silymarín, vitamín

E, vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6 a B12). V prípade vybraných ochorení pečene sa k vyššie

uvedeným liečivám pridávajú aj prípravky s  obsahom N-acetylcysteínu, esenciálnych

fosfolipidov, prípadne ďalších liečiv.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Silymarín (systémovo)

2. Cholín (substitúcia)

3. Inozitol a L-metionín (substitúcia)

4. Esenciálne fosfolipidy (systémovo)

5. Režimové opatrenia

Silymarín (systémovo)
Silymarín spôsobuje zmenu štruktúry vonkajšej bunkovej membrány hepatocytov tak, že hepatotoxické

látky nemôžu prenikať do vnútra bunky.

Silymarín zároveň stimuluje aktivitu jadrovej polymerázy A. Výsledkom je zvýšená syntéza proteínov

v ribozómoch, čím sa zvyšuje regeneračná kapacita pečene a stimuluje sa neogenéza hepatocytov.

 

Cholín (substitúcia)
Cholín (niekde ešte nájdeme jeho staršie označenie vitamín B4) prispieva k udržaniu normálnej činnosti

pečene a prispieva tiež k normálnemu metabolizmu lipidov.

Cholín je tiež štrukturálnou súčasťou všetkých membránových štruktúr bunky (vrátane hepatocytov) a jeho

dostatočný prísun je potrebný pre regeneráciu a tvorbu nových buniek. Okrem toho prispieva k správnej

látkovej premene homocysteínu.

 

Inozitol a L-metionín (substitúcia)
Inozitol a L-metionín spolu vytvárajú glutatión, ktorý sa aktívne podieľa na vychytávaní, biotransformácií a

eliminácií toxických látok. Inozitol taktiež prispieva k udržiavaniu normálnej hladiny cholesterolu v tele.

 

Esenciálne fosfolipidy (systémovo)
Esenciálne (základné) fosfolipidy sú súčasťou bunkových membrán. Pri pečeňových ochoreniach sú takto

podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej

membrány.

Esenciálne fosfolipidy podporujú normalizáciu narušených funkcií a enzymatických aktivít pečeňovej bunky,

uvoľnenie energetických zásob v pečeňovom tkanive,   urýchlenie a podporu regenerácie pečeňových

buniek, úpravu rovnováhy krvných tukov a stabilizáciu žlče.

Režimové opatrenia
Režimové opatrenia týkajúce sa ochrany a regenerácie pečene sa opierajú o niekoľko základných pilierov:

správne stravovanie (tzv. pečeňová diéta),

dostatočný prísun vhodných tekutín,

eliminácia rizikových faktorov (alkohol, lieky, stres, faktory prostredia),

zvýšený prísun, resp. substitúcia biologicky aktívnych látok s hepatoprotektívnym pôsobením (cholín,

inozitol, L-metionín, vitamín E).

V  súčasnosti sa nie vždy správne manipuluje s  pojmami ako „detoxikácia pečene“, „očista pečene“

a podobne. Z odborného hľadiska je vhodné edukovať pacientov, že jedinou opodstatnenou aktivitou môžu

byť vyššie uvedené režimové opatrenia, ktoré sú zamerané na elimináciu nadmerného metabolického

stresu vyvolaného alkoholom, priemyselnými jedmi a niektorými liečivami.
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Zdieľať     

Pečeň je multifunkčný orgán. Podieľa sa na prebudovávaní cholesterolu v  žlčových

kyselinách, na trávení tukov, reguluje hladinu cholesterolu v krvi, čo ovplyvňuje príjem v tukoch

rozpustných vitamínoch. Je celkovým manažérom hladiny lipidov a lipoproteínov, ktoré sú

premieňané na energiu alebo hromadené v orgánoch. Od správneho fungovania pečene je
ďalej závislá funkcia zraku, srdca, pohlavných žliaz,  kĺbov a obličiek.

V neposlednom rade je pečeň primárnym orgánom detoxikácie. V prípade poruchy pečene
dochádza k  metabolickému stresu. Metabolický stres je stav, pri ktorom dochádza

k  nahromadeniu metabolitov. Môže k  nemu dochádzať prirodzene (napríklad pri fyzickej

aktivite spojenej s  anaeróbnym cvičením, silovým tréningom a  podobne), ale je súčasťou aj

patologických pochodov spojených spravidla s oslabením funkcie pečene.

Obrázok 1: Súhrnná schéma základných funkcií pečene. (zdroj: mefanet.cz)

Základnou funkčnou jednotkou pečene je pečeňová bunka – hepatocyt. Hepatocyty

vykonávajú obrovské množstvo funkcií ako je vychytávanie rôznych molekúl, ich transport,

syntézu, biotransformáciu a degradáciu.

Z pohľadu funkcie pečene sú dôležité aj tzv. Kupfferove bunky, Sínusoidálne endoteliárne bunky

a hviezdicovité bunky.

Z  pohľadu poškodenia pečene bol rozpoznaný celý rad dôležitých faktorov iniciujúcich

poškodenie pečene ako sú vírusy, baktérie, xenobiotiká vrátane liekov a alkoholu,
autoimunitne podmienené poškodenia, poruchy metabolizmu medi, železa, deficiencie
enzýmov. 

Obrázok 2: Procesy vedúce ku zníženiu funkcie alebo ku zlyhaniu pečene. (zdroj:
drderamus.com)

Pod pojmom zlyhanie pečene rozumieme stratu schopnosti pečene plniť svoje bežné

syntetické a metabolické funkcie. Akútne zlyhanie pečene sa rozvinie rýchlo (v priebehu 1-2

dní), kým ku chronickému zlyhaniu pečene dochádza v priebehu dlhšieho časového obdobia.

V prípade oboch typov sa dajú pozorovať tri patofyziologické deje: pečeňové zlyhanie, zápal

a portálna hypertenzia.

Pečeňové zlyhanie má viacero možných príčin medzi najčastejšie patria vírusové infekcie,
nadmerná konzumácia alkoholu, nealkoholová steatóza pečene, metabolické
a  autoimunitné ochorenia . Okrem alkoholu patrí k  hlavným rizikovým faktorom rozvoja

pečeňového zlyhania obezita, užívanie liekov a otravy.

V  rámci poradenstva je vhodné odporučiť pacientovi prípravky s  viacerých skupín účinných

a biologicky aktívnych látok. Predovšetkým ide o cholín, inozitol a L-metionín, silymarín, vitamín

E, vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6 a B12). V prípade vybraných ochorení pečene sa k vyššie

uvedeným liečivám pridávajú aj prípravky s  obsahom N-acetylcysteínu, esenciálnych

fosfolipidov, prípadne ďalších liečiv.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Silymarín (systémovo)

2. Cholín (substitúcia)

3. Inozitol a L-metionín (substitúcia)

4. Esenciálne fosfolipidy (systémovo)

5. Režimové opatrenia

Silymarín (systémovo)
Silymarín spôsobuje zmenu štruktúry vonkajšej bunkovej membrány hepatocytov tak, že hepatotoxické

látky nemôžu prenikať do vnútra bunky.

Silymarín zároveň stimuluje aktivitu jadrovej polymerázy A. Výsledkom je zvýšená syntéza proteínov

v ribozómoch, čím sa zvyšuje regeneračná kapacita pečene a stimuluje sa neogenéza hepatocytov.

 

Cholín (substitúcia)
Cholín (niekde ešte nájdeme jeho staršie označenie vitamín B4) prispieva k udržaniu normálnej činnosti

pečene a prispieva tiež k normálnemu metabolizmu lipidov.

Cholín je tiež štrukturálnou súčasťou všetkých membránových štruktúr bunky (vrátane hepatocytov) a jeho

dostatočný prísun je potrebný pre regeneráciu a tvorbu nových buniek. Okrem toho prispieva k správnej

látkovej premene homocysteínu.

 

Inozitol a L-metionín (substitúcia)
Inozitol a L-metionín spolu vytvárajú glutatión, ktorý sa aktívne podieľa na vychytávaní, biotransformácií a

eliminácií toxických látok. Inozitol taktiež prispieva k udržiavaniu normálnej hladiny cholesterolu v tele.

 

Esenciálne fosfolipidy (systémovo)
Esenciálne (základné) fosfolipidy sú súčasťou bunkových membrán. Pri pečeňových ochoreniach sú takto

podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej

membrány.

Esenciálne fosfolipidy podporujú normalizáciu narušených funkcií a enzymatických aktivít pečeňovej bunky,

uvoľnenie energetických zásob v pečeňovom tkanive,   urýchlenie a podporu regenerácie pečeňových

buniek, úpravu rovnováhy krvných tukov a stabilizáciu žlče.

Režimové opatrenia
Režimové opatrenia týkajúce sa ochrany a regenerácie pečene sa opierajú o niekoľko základných pilierov:

správne stravovanie (tzv. pečeňová diéta),

dostatočný prísun vhodných tekutín,

eliminácia rizikových faktorov (alkohol, lieky, stres, faktory prostredia),

zvýšený prísun, resp. substitúcia biologicky aktívnych látok s hepatoprotektívnym pôsobením (cholín,

inozitol, L-metionín, vitamín E).

V  súčasnosti sa nie vždy správne manipuluje s  pojmami ako „detoxikácia pečene“, „očista pečene“

a podobne. Z odborného hľadiska je vhodné edukovať pacientov, že jedinou opodstatnenou aktivitou môžu

byť vyššie uvedené režimové opatrenia, ktoré sú zamerané na elimináciu nadmerného metabolického

stresu vyvolaného alkoholom, priemyselnými jedmi a niektorými liečivami.
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Zdieľať     

Pečeň je multifunkčný orgán. Podieľa sa na prebudovávaní cholesterolu v  žlčových

kyselinách, na trávení tukov, reguluje hladinu cholesterolu v krvi, čo ovplyvňuje príjem v tukoch

rozpustných vitamínoch. Je celkovým manažérom hladiny lipidov a lipoproteínov, ktoré sú

premieňané na energiu alebo hromadené v orgánoch. Od správneho fungovania pečene je
ďalej závislá funkcia zraku, srdca, pohlavných žliaz,  kĺbov a obličiek.

V neposlednom rade je pečeň primárnym orgánom detoxikácie. V prípade poruchy pečene
dochádza k  metabolickému stresu. Metabolický stres je stav, pri ktorom dochádza

k  nahromadeniu metabolitov. Môže k  nemu dochádzať prirodzene (napríklad pri fyzickej

aktivite spojenej s  anaeróbnym cvičením, silovým tréningom a  podobne), ale je súčasťou aj

patologických pochodov spojených spravidla s oslabením funkcie pečene.

Obrázok 1: Súhrnná schéma základných funkcií pečene. (zdroj: mefanet.cz)

Základnou funkčnou jednotkou pečene je pečeňová bunka – hepatocyt. Hepatocyty

vykonávajú obrovské množstvo funkcií ako je vychytávanie rôznych molekúl, ich transport,

syntézu, biotransformáciu a degradáciu.

Z pohľadu funkcie pečene sú dôležité aj tzv. Kupfferove bunky, Sínusoidálne endoteliárne bunky

a hviezdicovité bunky.

Z  pohľadu poškodenia pečene bol rozpoznaný celý rad dôležitých faktorov iniciujúcich

poškodenie pečene ako sú vírusy, baktérie, xenobiotiká vrátane liekov a alkoholu,
autoimunitne podmienené poškodenia, poruchy metabolizmu medi, železa, deficiencie
enzýmov. 

Obrázok 2: Procesy vedúce ku zníženiu funkcie alebo ku zlyhaniu pečene. (zdroj:
drderamus.com)

Pod pojmom zlyhanie pečene rozumieme stratu schopnosti pečene plniť svoje bežné

syntetické a metabolické funkcie. Akútne zlyhanie pečene sa rozvinie rýchlo (v priebehu 1-2

dní), kým ku chronickému zlyhaniu pečene dochádza v priebehu dlhšieho časového obdobia.

V prípade oboch typov sa dajú pozorovať tri patofyziologické deje: pečeňové zlyhanie, zápal

a portálna hypertenzia.

Pečeňové zlyhanie má viacero možných príčin medzi najčastejšie patria vírusové infekcie,
nadmerná konzumácia alkoholu, nealkoholová steatóza pečene, metabolické
a  autoimunitné ochorenia . Okrem alkoholu patrí k  hlavným rizikovým faktorom rozvoja

pečeňového zlyhania obezita, užívanie liekov a otravy.

V  rámci poradenstva je vhodné odporučiť pacientovi prípravky s  viacerých skupín účinných

a biologicky aktívnych látok. Predovšetkým ide o cholín, inozitol a L-metionín, silymarín, vitamín

E, vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6 a B12). V prípade vybraných ochorení pečene sa k vyššie

uvedeným liečivám pridávajú aj prípravky s  obsahom N-acetylcysteínu, esenciálnych

fosfolipidov, prípadne ďalších liečiv.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Silymarín (systémovo)

2. Cholín (substitúcia)

3. Inozitol a L-metionín (substitúcia)

4. Esenciálne fosfolipidy (systémovo)

5. Režimové opatrenia

Silymarín (systémovo)
Silymarín spôsobuje zmenu štruktúry vonkajšej bunkovej membrány hepatocytov tak, že hepatotoxické

látky nemôžu prenikať do vnútra bunky.

Silymarín zároveň stimuluje aktivitu jadrovej polymerázy A. Výsledkom je zvýšená syntéza proteínov

v ribozómoch, čím sa zvyšuje regeneračná kapacita pečene a stimuluje sa neogenéza hepatocytov.

 

Cholín (substitúcia)
Cholín (niekde ešte nájdeme jeho staršie označenie vitamín B4) prispieva k udržaniu normálnej činnosti

pečene a prispieva tiež k normálnemu metabolizmu lipidov.

Cholín je tiež štrukturálnou súčasťou všetkých membránových štruktúr bunky (vrátane hepatocytov) a jeho

dostatočný prísun je potrebný pre regeneráciu a tvorbu nových buniek. Okrem toho prispieva k správnej

látkovej premene homocysteínu.

 

Inozitol a L-metionín (substitúcia)
Inozitol a L-metionín spolu vytvárajú glutatión, ktorý sa aktívne podieľa na vychytávaní, biotransformácií a

eliminácií toxických látok. Inozitol taktiež prispieva k udržiavaniu normálnej hladiny cholesterolu v tele.

 

Esenciálne fosfolipidy (systémovo)
Esenciálne (základné) fosfolipidy sú súčasťou bunkových membrán. Pri pečeňových ochoreniach sú takto

podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej

membrány.

Esenciálne fosfolipidy podporujú normalizáciu narušených funkcií a enzymatických aktivít pečeňovej bunky,

uvoľnenie energetických zásob v pečeňovom tkanive,   urýchlenie a podporu regenerácie pečeňových

buniek, úpravu rovnováhy krvných tukov a stabilizáciu žlče.

Režimové opatrenia
Režimové opatrenia týkajúce sa ochrany a regenerácie pečene sa opierajú o niekoľko základných pilierov:

správne stravovanie (tzv. pečeňová diéta),

dostatočný prísun vhodných tekutín,

eliminácia rizikových faktorov (alkohol, lieky, stres, faktory prostredia),

zvýšený prísun, resp. substitúcia biologicky aktívnych látok s hepatoprotektívnym pôsobením (cholín,

inozitol, L-metionín, vitamín E).

V  súčasnosti sa nie vždy správne manipuluje s  pojmami ako „detoxikácia pečene“, „očista pečene“

a podobne. Z odborného hľadiska je vhodné edukovať pacientov, že jedinou opodstatnenou aktivitou môžu

byť vyššie uvedené režimové opatrenia, ktoré sú zamerané na elimináciu nadmerného metabolického

stresu vyvolaného alkoholom, priemyselnými jedmi a niektorými liečivami.
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Zdieľať     

Pečeň je multifunkčný orgán. Podieľa sa na prebudovávaní cholesterolu v  žlčových

kyselinách, na trávení tukov, reguluje hladinu cholesterolu v krvi, čo ovplyvňuje príjem v tukoch

rozpustných vitamínoch. Je celkovým manažérom hladiny lipidov a lipoproteínov, ktoré sú

premieňané na energiu alebo hromadené v orgánoch. Od správneho fungovania pečene je
ďalej závislá funkcia zraku, srdca, pohlavných žliaz,  kĺbov a obličiek.

V neposlednom rade je pečeň primárnym orgánom detoxikácie. V prípade poruchy pečene
dochádza k  metabolickému stresu. Metabolický stres je stav, pri ktorom dochádza

k  nahromadeniu metabolitov. Môže k  nemu dochádzať prirodzene (napríklad pri fyzickej

aktivite spojenej s  anaeróbnym cvičením, silovým tréningom a  podobne), ale je súčasťou aj

patologických pochodov spojených spravidla s oslabením funkcie pečene.

Obrázok 1: Súhrnná schéma základných funkcií pečene. (zdroj: mefanet.cz)

Základnou funkčnou jednotkou pečene je pečeňová bunka – hepatocyt. Hepatocyty

vykonávajú obrovské množstvo funkcií ako je vychytávanie rôznych molekúl, ich transport,

syntézu, biotransformáciu a degradáciu.

Z pohľadu funkcie pečene sú dôležité aj tzv. Kupfferove bunky, Sínusoidálne endoteliárne bunky

a hviezdicovité bunky.

Z  pohľadu poškodenia pečene bol rozpoznaný celý rad dôležitých faktorov iniciujúcich

poškodenie pečene ako sú vírusy, baktérie, xenobiotiká vrátane liekov a alkoholu,
autoimunitne podmienené poškodenia, poruchy metabolizmu medi, železa, deficiencie
enzýmov. 

Obrázok 2: Procesy vedúce ku zníženiu funkcie alebo ku zlyhaniu pečene. (zdroj:
drderamus.com)

Pod pojmom zlyhanie pečene rozumieme stratu schopnosti pečene plniť svoje bežné

syntetické a metabolické funkcie. Akútne zlyhanie pečene sa rozvinie rýchlo (v priebehu 1-2

dní), kým ku chronickému zlyhaniu pečene dochádza v priebehu dlhšieho časového obdobia.

V prípade oboch typov sa dajú pozorovať tri patofyziologické deje: pečeňové zlyhanie, zápal

a portálna hypertenzia.

Pečeňové zlyhanie má viacero možných príčin medzi najčastejšie patria vírusové infekcie,
nadmerná konzumácia alkoholu, nealkoholová steatóza pečene, metabolické
a  autoimunitné ochorenia . Okrem alkoholu patrí k  hlavným rizikovým faktorom rozvoja

pečeňového zlyhania obezita, užívanie liekov a otravy.

V  rámci poradenstva je vhodné odporučiť pacientovi prípravky s  viacerých skupín účinných

a biologicky aktívnych látok. Predovšetkým ide o cholín, inozitol a L-metionín, silymarín, vitamín

E, vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6 a B12). V prípade vybraných ochorení pečene sa k vyššie

uvedeným liečivám pridávajú aj prípravky s  obsahom N-acetylcysteínu, esenciálnych

fosfolipidov, prípadne ďalších liečiv.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Silymarín (systémovo)

2. Cholín (substitúcia)

3. Inozitol a L-metionín (substitúcia)

4. Esenciálne fosfolipidy (systémovo)

5. Režimové opatrenia

Silymarín (systémovo)
Silymarín spôsobuje zmenu štruktúry vonkajšej bunkovej membrány hepatocytov tak, že hepatotoxické

látky nemôžu prenikať do vnútra bunky.

Silymarín zároveň stimuluje aktivitu jadrovej polymerázy A. Výsledkom je zvýšená syntéza proteínov

v ribozómoch, čím sa zvyšuje regeneračná kapacita pečene a stimuluje sa neogenéza hepatocytov.

 

Cholín (substitúcia)
Cholín (niekde ešte nájdeme jeho staršie označenie vitamín B4) prispieva k udržaniu normálnej činnosti

pečene a prispieva tiež k normálnemu metabolizmu lipidov.

Cholín je tiež štrukturálnou súčasťou všetkých membránových štruktúr bunky (vrátane hepatocytov) a jeho

dostatočný prísun je potrebný pre regeneráciu a tvorbu nových buniek. Okrem toho prispieva k správnej

látkovej premene homocysteínu.

 

Inozitol a L-metionín (substitúcia)
Inozitol a L-metionín spolu vytvárajú glutatión, ktorý sa aktívne podieľa na vychytávaní, biotransformácií a

eliminácií toxických látok. Inozitol taktiež prispieva k udržiavaniu normálnej hladiny cholesterolu v tele.

 

Esenciálne fosfolipidy (systémovo)
Esenciálne (základné) fosfolipidy sú súčasťou bunkových membrán. Pri pečeňových ochoreniach sú takto

podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej

membrány.

Esenciálne fosfolipidy podporujú normalizáciu narušených funkcií a enzymatických aktivít pečeňovej bunky,

uvoľnenie energetických zásob v pečeňovom tkanive,   urýchlenie a podporu regenerácie pečeňových

buniek, úpravu rovnováhy krvných tukov a stabilizáciu žlče.

Režimové opatrenia
Režimové opatrenia týkajúce sa ochrany a regenerácie pečene sa opierajú o niekoľko základných pilierov:

správne stravovanie (tzv. pečeňová diéta),

dostatočný prísun vhodných tekutín,

eliminácia rizikových faktorov (alkohol, lieky, stres, faktory prostredia),

zvýšený prísun, resp. substitúcia biologicky aktívnych látok s hepatoprotektívnym pôsobením (cholín,

inozitol, L-metionín, vitamín E).

V  súčasnosti sa nie vždy správne manipuluje s  pojmami ako „detoxikácia pečene“, „očista pečene“

a podobne. Z odborného hľadiska je vhodné edukovať pacientov, že jedinou opodstatnenou aktivitou môžu

byť vyššie uvedené režimové opatrenia, ktoré sú zamerané na elimináciu nadmerného metabolického

stresu vyvolaného alkoholom, priemyselnými jedmi a niektorými liečivami.
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Zdieľať     

Osteoporóza a jej prevencia

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Zaraďujeme ju k metabolickým ochoreniam

skeletu. Môžeme ju definovať ako úbytok kostnej hmoty a degradáciu mikroarchitektoniky kostí.

Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kostí s

následným zvýšením rizika zlomeniny.

Osteoporózu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. V prípade primárnej osteoporózy
rozlišujeme dva základné typy – senilnú a postmenopauzálnu osteoporózu.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú

vitalitu a ich aktivita je znížená.

Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj

osteoblastov, čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kostí. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto

zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. 

Obrázok 1: Pohľad na štruktúru zdravých kostí a  kostí postihnutých osteoporózou.
(zdroj: endocrineweb.com)

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kostí. V určitom stupni sa

potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného

úrazového deja.

Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou,

ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je

dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov.

Obrázok 2: Charakteristika dvoch podtypov primárnej osteoporózy. (zdroj: solen.sk)

 

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacienta s

už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporúčania komplexného

manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú

aktivitu, režimové opatrenia.

Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a

zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén),

kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu.

Pokiaľ sa jedná o preventívne opatrenia, tak primárna prevencia osteoporózy spočíva
v zaistení:

dostatočného prívodu vápnika a bielkovín v potrave,
primeraného prísunu vitamínu D a C,
primeranej fyzickej aktivity,
vylúčenia toxických vplyvov prostredia (fajčenie, ťažké kovy, nadmerný príjem
fosfátov a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vápnik (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Vitamín K (substitúcia)

4. Bielkoviny

5. Fyzická aktivita

Vápnik (substitúcia)
Dostatočný príjem vápnika má základný význam pre vývoj množstva kostnej hmoty a je nevyhnutnou

súčasťou prevencie aj liečby osteoporózy. Je dokázané, že dlhodobá suplementácia vápnika znižuje stratu

kostnej hmoty o cca 1 % ročne.

Pre potreby rastu skeletu sa musí v organizme akumulovať od narodenia do dospelosti 1 až 1,2 kg vápnika. To

predstavuje priemernú dennú retenciu asi 100 až 180 mg vápnika, pričom v období intenzívneho rastu je

požiadavka ešte vyššia.

Denná potreba vápnika u detí vo veku do 6 mesiacov je 0,1 g/kg, u detí do 6 rokov je to 0,4–0,65 g/kg, vo

veku 6 až 10 rokov je to 0,6–0,85 g/kg a medzi 10 a 20 rokom života je to už 0,75–1,30 g/kg. Napríklad u 13 až 16

ročných chlapcov sa odporúča 1,1–1,5 g vápnika denne.

Dokonca aj po 18. roku života, kedy je už väčšina kostnej hmoty vytvorená, je možné prísunom vápnika a

cvičením zvýšiť obsah minerálu v skelete o viac ako 5 %.

U žien je dôležité zabezpečenie dostatočného zásobovania organizmu vápnikom počas gravidity a v období

laktácie.

V  rámci prevencie osteoporózy vo veku od 25 rokov sa odporúča suplementácia vápnika
v množstve 1200 mg denne (v niektorých prípadoch až 1500 mg denne).

Obrázok 3: Optimálny denný príjem vápnika. (zdroj: solen.sk)

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté základné zásady substitúcie vápnika:

vápnik sa najlepšie vstrebáva v malom množstve,

v prípade užívania viac ako 500 mg vápnika denne je vhodné rozdeliť ho do viacerých denných dávok,

vápnik podávať prednostne vo večerných hodinách,

vápnik sa horšie vstrebáva v prítomnosti kyseliny fytovej, šťaveľovej, nadmerného množstva vlákniny,

vstrebávanie vápnika zhoršujú soli magnézia, fosforu, draslíka a sodíka,

prípravky obsahujúce kalcium karbonát a kalcium fosfát je potrebné podávať s jedlom (aby sa dosiahlo

kyslé prostredie v žalúdku pre čo najlepšiu absorpciu obsahu),

prípravky s obsahom kalcium citrátu sa lepšie vstrebávajú pri podaní nalačno,

dostatočný príjem tekutín zmierňuje obstipáciu ako nežiaduci účinok vápnikových preparátov,

nadmerný príjem jednoduchých sacharidov a vysoký obsah sodíka v konzervovaných potravinách vedie k

cca 20 % zvýšeniu exkrécie vápnika močom.

Vitamín D (substitúcia)
Nedostatok vitamínu D je dlhodobo známym rizikovým faktorom osteoporózy a zlomeniny krčka stehennej

kosti. Deficit vitamínu D znižuje absorpciu vápnika, zvyšuje tvorbu parathormónu a následnou stimuláciou

osteoklastickej aktivity vedie k zvýšeným kostným stratám.

Obrázok 4: Schéma regulácie vápnika v organizme. (zdroj: advancells.com)

Vitamín D získavame v dvoch formách: vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká ožiarením UV lúčmi kože, vitamín

D2 (ergokalciferol) sa vyskytuje v potrave. Tvorba vitamínu D v koži závisí od dĺžky expozície slnečnými

lúčmi, od ročného obdobia, pigmentácie kože, veku, atď. Udáva sa, že 10 až 15 minútová expozícia rúk počas

slnečných mesiacov (apríl až september), ramien a tváre 2 až 3 krát týždenne (v závislosti od senzitivity

kože), je postačujúca na zabezpečenie fyziologického množstva vitamínu D v organizme. Najbohatším

potravinovým zdrojom sú fortifikované mliečne výrobky, cereálie, vaječné žĺtka a ryby.

Vitamín D je nevyhnutný pre dosiahnutie rovnováhy v metabolizme vápnika, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie svalov a pre priebeh svalovej kontrakcie. Vitamín D:

podporuje vstrebávanie vápnika zčriev,
podporuje ukladanie vápnika do kostí,
podporuje spätné vstrebávanie vápnika vobličkách.

Potrava je však schopná zabezpečiť zvyčajne len 5 – 10 % vitamínu D. Preto predovšetkým počas menej

slnečných mesiacov (v našich zemepisných šírkach to znamená obdobie od októbra do apríla) sú časté

stavy nedostatku vitamínu D v  organizme. To môže následne viesť k  zhoršeniu fungovania imunitného

systému a ku zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam.

Obrázok 5: Optimálny denný príjem vitamínu D podľa veku a  stavu. V  prípade odporúčaného
denného príjmu platí skutočnosť, že sa jedná o  hraničnú hodnotu pre stavy deficitu. Preto je
vhodnejšie viesť substitúciu v hodnotách optimálneho denného príjmu. Denný príjem nad hranicu
4000 IU by mal byť konzultovaný s lekárom. (zdroj: adc.sk)

U pacientov s obmedzením renálnych funkcií so znížením klírensu kreatitínu, predovšetkým vo vyššom

veku pre nedostatočnú aktivitu alfa-1-hydroxylázy, je suplementácia vitamínom D3 neúčinná. V týchto

prípadoch sa uprednostňuje podávanie analógov vitamínu D (kalcidiol a kalcitriol).

Vitamín K (substitúcia)
Vitamín K sa zapája do štruktúry zabezpečujúcej tvorbu koagulačných faktorov ako aj bielkovín v kosti,

napríklad osteokalcínu. Deficit vitamínu K zrýchľuje metabolický obrat kostí a môže viesť k zníženiu hustoty

kostí. Jeho pozitívny efekt zosilňuje súčasná suplementácia vitamínom D.

Obrázok 6: Vplyv vitamínu K na reguláciu vápnika v organizme. (zdroj: vitaguard.blog)

Bielkoviny
Odporúčaný príjem bielkovín sa pohybuje okolo 1 až 1,5 g/kg telesnej hmotnosti. Pri ich nedostatku chýba

stavebný materiál pre organickú zložku kosti – osteoid. Pri nadbytku bielkovín dochádza k zvýšeniu kyslosti

vnútorného prostredia pri ich metabolizme, čo spôsobuje zvýšené odbúravanie kostí.

Fyzická aktivita
Intenzita fyzickej aktivity sa mení vzhľadom na vek, a to nielen z dôvodov kardiovaskulárnych,

endokrinologických a iných ochorení súvisiacich s vyšším vekom. Fyzická aktivita má v rôznom veku  odlišný

vplyv na kosti  a ich hustotu.

V staršom veku sú najväčším osteogénnym stimulom cvičenia a športy stredne intenzívne a

krátkodobejšieho charakteru s pauzami 4 až 8 hodín medzi jednotlivými cvičeniami. Takéto cvičenie je

vhodnejšie ako cvičenie dlhodobé a s veľkou záťažou.

U mladších osôb v rámci prevencie volíme cvičenia a športy vyššej intenzity, s vyššou záťažou a vytrvalosťou

(silové cvičenie, beh, futbal, aeróbne cvičenie a podobne). Takéto aktivity majú dobrý vplyv na stimuláciu

osteoblastov, a tým na znížení rizika osteoporózy.

78



Správna dispenzácia: Osteoporóza
Zverejnené: 24. 03. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Osteoporóza a jej prevencia

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Zaraďujeme ju k metabolickým ochoreniam

skeletu. Môžeme ju definovať ako úbytok kostnej hmoty a degradáciu mikroarchitektoniky kostí.

Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kostí s

následným zvýšením rizika zlomeniny.

Osteoporózu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. V prípade primárnej osteoporózy
rozlišujeme dva základné typy – senilnú a postmenopauzálnu osteoporózu.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú

vitalitu a ich aktivita je znížená.

Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj

osteoblastov, čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kostí. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto

zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. 

Obrázok 1: Pohľad na štruktúru zdravých kostí a  kostí postihnutých osteoporózou.
(zdroj: endocrineweb.com)

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kostí. V určitom stupni sa

potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného

úrazového deja.

Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou,

ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je

dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov.

Obrázok 2: Charakteristika dvoch podtypov primárnej osteoporózy. (zdroj: solen.sk)

 

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacienta s

už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporúčania komplexného

manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú

aktivitu, režimové opatrenia.

Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a

zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén),

kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu.

Pokiaľ sa jedná o preventívne opatrenia, tak primárna prevencia osteoporózy spočíva
v zaistení:

dostatočného prívodu vápnika a bielkovín v potrave,
primeraného prísunu vitamínu D a C,
primeranej fyzickej aktivity,
vylúčenia toxických vplyvov prostredia (fajčenie, ťažké kovy, nadmerný príjem
fosfátov a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vápnik (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Vitamín K (substitúcia)

4. Bielkoviny

5. Fyzická aktivita

Vápnik (substitúcia)
Dostatočný príjem vápnika má základný význam pre vývoj množstva kostnej hmoty a je nevyhnutnou

súčasťou prevencie aj liečby osteoporózy. Je dokázané, že dlhodobá suplementácia vápnika znižuje stratu

kostnej hmoty o cca 1 % ročne.

Pre potreby rastu skeletu sa musí v organizme akumulovať od narodenia do dospelosti 1 až 1,2 kg vápnika. To

predstavuje priemernú dennú retenciu asi 100 až 180 mg vápnika, pričom v období intenzívneho rastu je

požiadavka ešte vyššia.

Denná potreba vápnika u detí vo veku do 6 mesiacov je 0,1 g/kg, u detí do 6 rokov je to 0,4–0,65 g/kg, vo

veku 6 až 10 rokov je to 0,6–0,85 g/kg a medzi 10 a 20 rokom života je to už 0,75–1,30 g/kg. Napríklad u 13 až 16

ročných chlapcov sa odporúča 1,1–1,5 g vápnika denne.

Dokonca aj po 18. roku života, kedy je už väčšina kostnej hmoty vytvorená, je možné prísunom vápnika a

cvičením zvýšiť obsah minerálu v skelete o viac ako 5 %.

U žien je dôležité zabezpečenie dostatočného zásobovania organizmu vápnikom počas gravidity a v období

laktácie.

V  rámci prevencie osteoporózy vo veku od 25 rokov sa odporúča suplementácia vápnika
v množstve 1200 mg denne (v niektorých prípadoch až 1500 mg denne).

Obrázok 3: Optimálny denný príjem vápnika. (zdroj: solen.sk)

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté základné zásady substitúcie vápnika:

vápnik sa najlepšie vstrebáva v malom množstve,

v prípade užívania viac ako 500 mg vápnika denne je vhodné rozdeliť ho do viacerých denných dávok,

vápnik podávať prednostne vo večerných hodinách,

vápnik sa horšie vstrebáva v prítomnosti kyseliny fytovej, šťaveľovej, nadmerného množstva vlákniny,

vstrebávanie vápnika zhoršujú soli magnézia, fosforu, draslíka a sodíka,

prípravky obsahujúce kalcium karbonát a kalcium fosfát je potrebné podávať s jedlom (aby sa dosiahlo

kyslé prostredie v žalúdku pre čo najlepšiu absorpciu obsahu),

prípravky s obsahom kalcium citrátu sa lepšie vstrebávajú pri podaní nalačno,

dostatočný príjem tekutín zmierňuje obstipáciu ako nežiaduci účinok vápnikových preparátov,

nadmerný príjem jednoduchých sacharidov a vysoký obsah sodíka v konzervovaných potravinách vedie k

cca 20 % zvýšeniu exkrécie vápnika močom.

Vitamín D (substitúcia)
Nedostatok vitamínu D je dlhodobo známym rizikovým faktorom osteoporózy a zlomeniny krčka stehennej

kosti. Deficit vitamínu D znižuje absorpciu vápnika, zvyšuje tvorbu parathormónu a následnou stimuláciou

osteoklastickej aktivity vedie k zvýšeným kostným stratám.

Obrázok 4: Schéma regulácie vápnika v organizme. (zdroj: advancells.com)

Vitamín D získavame v dvoch formách: vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká ožiarením UV lúčmi kože, vitamín

D2 (ergokalciferol) sa vyskytuje v potrave. Tvorba vitamínu D v koži závisí od dĺžky expozície slnečnými

lúčmi, od ročného obdobia, pigmentácie kože, veku, atď. Udáva sa, že 10 až 15 minútová expozícia rúk počas

slnečných mesiacov (apríl až september), ramien a tváre 2 až 3 krát týždenne (v závislosti od senzitivity

kože), je postačujúca na zabezpečenie fyziologického množstva vitamínu D v organizme. Najbohatším

potravinovým zdrojom sú fortifikované mliečne výrobky, cereálie, vaječné žĺtka a ryby.

Vitamín D je nevyhnutný pre dosiahnutie rovnováhy v metabolizme vápnika, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie svalov a pre priebeh svalovej kontrakcie. Vitamín D:

podporuje vstrebávanie vápnika zčriev,
podporuje ukladanie vápnika do kostí,
podporuje spätné vstrebávanie vápnika vobličkách.

Potrava je však schopná zabezpečiť zvyčajne len 5 – 10 % vitamínu D. Preto predovšetkým počas menej

slnečných mesiacov (v našich zemepisných šírkach to znamená obdobie od októbra do apríla) sú časté

stavy nedostatku vitamínu D v  organizme. To môže následne viesť k  zhoršeniu fungovania imunitného

systému a ku zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam.

Obrázok 5: Optimálny denný príjem vitamínu D podľa veku a  stavu. V  prípade odporúčaného
denného príjmu platí skutočnosť, že sa jedná o  hraničnú hodnotu pre stavy deficitu. Preto je
vhodnejšie viesť substitúciu v hodnotách optimálneho denného príjmu. Denný príjem nad hranicu
4000 IU by mal byť konzultovaný s lekárom. (zdroj: adc.sk)

U pacientov s obmedzením renálnych funkcií so znížením klírensu kreatitínu, predovšetkým vo vyššom

veku pre nedostatočnú aktivitu alfa-1-hydroxylázy, je suplementácia vitamínom D3 neúčinná. V týchto

prípadoch sa uprednostňuje podávanie analógov vitamínu D (kalcidiol a kalcitriol).

Vitamín K (substitúcia)
Vitamín K sa zapája do štruktúry zabezpečujúcej tvorbu koagulačných faktorov ako aj bielkovín v kosti,

napríklad osteokalcínu. Deficit vitamínu K zrýchľuje metabolický obrat kostí a môže viesť k zníženiu hustoty

kostí. Jeho pozitívny efekt zosilňuje súčasná suplementácia vitamínom D.

Obrázok 6: Vplyv vitamínu K na reguláciu vápnika v organizme. (zdroj: vitaguard.blog)

Bielkoviny
Odporúčaný príjem bielkovín sa pohybuje okolo 1 až 1,5 g/kg telesnej hmotnosti. Pri ich nedostatku chýba

stavebný materiál pre organickú zložku kosti – osteoid. Pri nadbytku bielkovín dochádza k zvýšeniu kyslosti

vnútorného prostredia pri ich metabolizme, čo spôsobuje zvýšené odbúravanie kostí.

Fyzická aktivita
Intenzita fyzickej aktivity sa mení vzhľadom na vek, a to nielen z dôvodov kardiovaskulárnych,

endokrinologických a iných ochorení súvisiacich s vyšším vekom. Fyzická aktivita má v rôznom veku  odlišný

vplyv na kosti  a ich hustotu.

V staršom veku sú najväčším osteogénnym stimulom cvičenia a športy stredne intenzívne a

krátkodobejšieho charakteru s pauzami 4 až 8 hodín medzi jednotlivými cvičeniami. Takéto cvičenie je

vhodnejšie ako cvičenie dlhodobé a s veľkou záťažou.

U mladších osôb v rámci prevencie volíme cvičenia a športy vyššej intenzity, s vyššou záťažou a vytrvalosťou

(silové cvičenie, beh, futbal, aeróbne cvičenie a podobne). Takéto aktivity majú dobrý vplyv na stimuláciu

osteoblastov, a tým na znížení rizika osteoporózy.
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Zdieľať     

Osteoporóza a jej prevencia

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Zaraďujeme ju k metabolickým ochoreniam

skeletu. Môžeme ju definovať ako úbytok kostnej hmoty a degradáciu mikroarchitektoniky kostí.

Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kostí s

následným zvýšením rizika zlomeniny.

Osteoporózu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. V prípade primárnej osteoporózy
rozlišujeme dva základné typy – senilnú a postmenopauzálnu osteoporózu.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú

vitalitu a ich aktivita je znížená.

Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj

osteoblastov, čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kostí. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto

zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. 

Obrázok 1: Pohľad na štruktúru zdravých kostí a  kostí postihnutých osteoporózou.
(zdroj: endocrineweb.com)

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kostí. V určitom stupni sa

potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného

úrazového deja.

Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou,

ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je

dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov.

Obrázok 2: Charakteristika dvoch podtypov primárnej osteoporózy. (zdroj: solen.sk)

 

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacienta s

už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporúčania komplexného

manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú

aktivitu, režimové opatrenia.

Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a

zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén),

kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu.

Pokiaľ sa jedná o preventívne opatrenia, tak primárna prevencia osteoporózy spočíva
v zaistení:

dostatočného prívodu vápnika a bielkovín v potrave,
primeraného prísunu vitamínu D a C,
primeranej fyzickej aktivity,
vylúčenia toxických vplyvov prostredia (fajčenie, ťažké kovy, nadmerný príjem
fosfátov a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vápnik (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Vitamín K (substitúcia)

4. Bielkoviny

5. Fyzická aktivita

Vápnik (substitúcia)
Dostatočný príjem vápnika má základný význam pre vývoj množstva kostnej hmoty a je nevyhnutnou

súčasťou prevencie aj liečby osteoporózy. Je dokázané, že dlhodobá suplementácia vápnika znižuje stratu

kostnej hmoty o cca 1 % ročne.

Pre potreby rastu skeletu sa musí v organizme akumulovať od narodenia do dospelosti 1 až 1,2 kg vápnika. To

predstavuje priemernú dennú retenciu asi 100 až 180 mg vápnika, pričom v období intenzívneho rastu je

požiadavka ešte vyššia.

Denná potreba vápnika u detí vo veku do 6 mesiacov je 0,1 g/kg, u detí do 6 rokov je to 0,4–0,65 g/kg, vo

veku 6 až 10 rokov je to 0,6–0,85 g/kg a medzi 10 a 20 rokom života je to už 0,75–1,30 g/kg. Napríklad u 13 až 16

ročných chlapcov sa odporúča 1,1–1,5 g vápnika denne.

Dokonca aj po 18. roku života, kedy je už väčšina kostnej hmoty vytvorená, je možné prísunom vápnika a

cvičením zvýšiť obsah minerálu v skelete o viac ako 5 %.

U žien je dôležité zabezpečenie dostatočného zásobovania organizmu vápnikom počas gravidity a v období

laktácie.

V  rámci prevencie osteoporózy vo veku od 25 rokov sa odporúča suplementácia vápnika
v množstve 1200 mg denne (v niektorých prípadoch až 1500 mg denne).

Obrázok 3: Optimálny denný príjem vápnika. (zdroj: solen.sk)

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté základné zásady substitúcie vápnika:

vápnik sa najlepšie vstrebáva v malom množstve,

v prípade užívania viac ako 500 mg vápnika denne je vhodné rozdeliť ho do viacerých denných dávok,

vápnik podávať prednostne vo večerných hodinách,

vápnik sa horšie vstrebáva v prítomnosti kyseliny fytovej, šťaveľovej, nadmerného množstva vlákniny,

vstrebávanie vápnika zhoršujú soli magnézia, fosforu, draslíka a sodíka,

prípravky obsahujúce kalcium karbonát a kalcium fosfát je potrebné podávať s jedlom (aby sa dosiahlo

kyslé prostredie v žalúdku pre čo najlepšiu absorpciu obsahu),

prípravky s obsahom kalcium citrátu sa lepšie vstrebávajú pri podaní nalačno,

dostatočný príjem tekutín zmierňuje obstipáciu ako nežiaduci účinok vápnikových preparátov,

nadmerný príjem jednoduchých sacharidov a vysoký obsah sodíka v konzervovaných potravinách vedie k

cca 20 % zvýšeniu exkrécie vápnika močom.

Vitamín D (substitúcia)
Nedostatok vitamínu D je dlhodobo známym rizikovým faktorom osteoporózy a zlomeniny krčka stehennej

kosti. Deficit vitamínu D znižuje absorpciu vápnika, zvyšuje tvorbu parathormónu a následnou stimuláciou

osteoklastickej aktivity vedie k zvýšeným kostným stratám.

Obrázok 4: Schéma regulácie vápnika v organizme. (zdroj: advancells.com)

Vitamín D získavame v dvoch formách: vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká ožiarením UV lúčmi kože, vitamín

D2 (ergokalciferol) sa vyskytuje v potrave. Tvorba vitamínu D v koži závisí od dĺžky expozície slnečnými

lúčmi, od ročného obdobia, pigmentácie kože, veku, atď. Udáva sa, že 10 až 15 minútová expozícia rúk počas

slnečných mesiacov (apríl až september), ramien a tváre 2 až 3 krát týždenne (v závislosti od senzitivity

kože), je postačujúca na zabezpečenie fyziologického množstva vitamínu D v organizme. Najbohatším

potravinovým zdrojom sú fortifikované mliečne výrobky, cereálie, vaječné žĺtka a ryby.

Vitamín D je nevyhnutný pre dosiahnutie rovnováhy v metabolizme vápnika, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie svalov a pre priebeh svalovej kontrakcie. Vitamín D:

podporuje vstrebávanie vápnika zčriev,
podporuje ukladanie vápnika do kostí,
podporuje spätné vstrebávanie vápnika vobličkách.

Potrava je však schopná zabezpečiť zvyčajne len 5 – 10 % vitamínu D. Preto predovšetkým počas menej

slnečných mesiacov (v našich zemepisných šírkach to znamená obdobie od októbra do apríla) sú časté

stavy nedostatku vitamínu D v  organizme. To môže následne viesť k  zhoršeniu fungovania imunitného

systému a ku zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam.

Obrázok 5: Optimálny denný príjem vitamínu D podľa veku a  stavu. V  prípade odporúčaného
denného príjmu platí skutočnosť, že sa jedná o  hraničnú hodnotu pre stavy deficitu. Preto je
vhodnejšie viesť substitúciu v hodnotách optimálneho denného príjmu. Denný príjem nad hranicu
4000 IU by mal byť konzultovaný s lekárom. (zdroj: adc.sk)

U pacientov s obmedzením renálnych funkcií so znížením klírensu kreatitínu, predovšetkým vo vyššom

veku pre nedostatočnú aktivitu alfa-1-hydroxylázy, je suplementácia vitamínom D3 neúčinná. V týchto

prípadoch sa uprednostňuje podávanie analógov vitamínu D (kalcidiol a kalcitriol).

Vitamín K (substitúcia)
Vitamín K sa zapája do štruktúry zabezpečujúcej tvorbu koagulačných faktorov ako aj bielkovín v kosti,

napríklad osteokalcínu. Deficit vitamínu K zrýchľuje metabolický obrat kostí a môže viesť k zníženiu hustoty

kostí. Jeho pozitívny efekt zosilňuje súčasná suplementácia vitamínom D.

Obrázok 6: Vplyv vitamínu K na reguláciu vápnika v organizme. (zdroj: vitaguard.blog)

Bielkoviny
Odporúčaný príjem bielkovín sa pohybuje okolo 1 až 1,5 g/kg telesnej hmotnosti. Pri ich nedostatku chýba

stavebný materiál pre organickú zložku kosti – osteoid. Pri nadbytku bielkovín dochádza k zvýšeniu kyslosti

vnútorného prostredia pri ich metabolizme, čo spôsobuje zvýšené odbúravanie kostí.

Fyzická aktivita
Intenzita fyzickej aktivity sa mení vzhľadom na vek, a to nielen z dôvodov kardiovaskulárnych,

endokrinologických a iných ochorení súvisiacich s vyšším vekom. Fyzická aktivita má v rôznom veku  odlišný

vplyv na kosti  a ich hustotu.

V staršom veku sú najväčším osteogénnym stimulom cvičenia a športy stredne intenzívne a

krátkodobejšieho charakteru s pauzami 4 až 8 hodín medzi jednotlivými cvičeniami. Takéto cvičenie je

vhodnejšie ako cvičenie dlhodobé a s veľkou záťažou.

U mladších osôb v rámci prevencie volíme cvičenia a športy vyššej intenzity, s vyššou záťažou a vytrvalosťou

(silové cvičenie, beh, futbal, aeróbne cvičenie a podobne). Takéto aktivity majú dobrý vplyv na stimuláciu

osteoblastov, a tým na znížení rizika osteoporózy.
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Zdieľať     

Osteoporóza a jej prevencia

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Zaraďujeme ju k metabolickým ochoreniam

skeletu. Môžeme ju definovať ako úbytok kostnej hmoty a degradáciu mikroarchitektoniky kostí.

Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kostí s

následným zvýšením rizika zlomeniny.

Osteoporózu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. V prípade primárnej osteoporózy
rozlišujeme dva základné typy – senilnú a postmenopauzálnu osteoporózu.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú

vitalitu a ich aktivita je znížená.

Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj

osteoblastov, čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kostí. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto

zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. 

Obrázok 1: Pohľad na štruktúru zdravých kostí a  kostí postihnutých osteoporózou.
(zdroj: endocrineweb.com)

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kostí. V určitom stupni sa

potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného

úrazového deja.

Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou,

ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je

dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov.

Obrázok 2: Charakteristika dvoch podtypov primárnej osteoporózy. (zdroj: solen.sk)

 

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacienta s

už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporúčania komplexného

manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú

aktivitu, režimové opatrenia.

Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a

zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén),

kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu.

Pokiaľ sa jedná o preventívne opatrenia, tak primárna prevencia osteoporózy spočíva
v zaistení:

dostatočného prívodu vápnika a bielkovín v potrave,
primeraného prísunu vitamínu D a C,
primeranej fyzickej aktivity,
vylúčenia toxických vplyvov prostredia (fajčenie, ťažké kovy, nadmerný príjem
fosfátov a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vápnik (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Vitamín K (substitúcia)

4. Bielkoviny

5. Fyzická aktivita

Vápnik (substitúcia)
Dostatočný príjem vápnika má základný význam pre vývoj množstva kostnej hmoty a je nevyhnutnou

súčasťou prevencie aj liečby osteoporózy. Je dokázané, že dlhodobá suplementácia vápnika znižuje stratu

kostnej hmoty o cca 1 % ročne.

Pre potreby rastu skeletu sa musí v organizme akumulovať od narodenia do dospelosti 1 až 1,2 kg vápnika. To

predstavuje priemernú dennú retenciu asi 100 až 180 mg vápnika, pričom v období intenzívneho rastu je

požiadavka ešte vyššia.

Denná potreba vápnika u detí vo veku do 6 mesiacov je 0,1 g/kg, u detí do 6 rokov je to 0,4–0,65 g/kg, vo

veku 6 až 10 rokov je to 0,6–0,85 g/kg a medzi 10 a 20 rokom života je to už 0,75–1,30 g/kg. Napríklad u 13 až 16

ročných chlapcov sa odporúča 1,1–1,5 g vápnika denne.

Dokonca aj po 18. roku života, kedy je už väčšina kostnej hmoty vytvorená, je možné prísunom vápnika a

cvičením zvýšiť obsah minerálu v skelete o viac ako 5 %.

U žien je dôležité zabezpečenie dostatočného zásobovania organizmu vápnikom počas gravidity a v období

laktácie.

V  rámci prevencie osteoporózy vo veku od 25 rokov sa odporúča suplementácia vápnika
v množstve 1200 mg denne (v niektorých prípadoch až 1500 mg denne).

Obrázok 3: Optimálny denný príjem vápnika. (zdroj: solen.sk)

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté základné zásady substitúcie vápnika:

vápnik sa najlepšie vstrebáva v malom množstve,

v prípade užívania viac ako 500 mg vápnika denne je vhodné rozdeliť ho do viacerých denných dávok,

vápnik podávať prednostne vo večerných hodinách,

vápnik sa horšie vstrebáva v prítomnosti kyseliny fytovej, šťaveľovej, nadmerného množstva vlákniny,

vstrebávanie vápnika zhoršujú soli magnézia, fosforu, draslíka a sodíka,

prípravky obsahujúce kalcium karbonát a kalcium fosfát je potrebné podávať s jedlom (aby sa dosiahlo

kyslé prostredie v žalúdku pre čo najlepšiu absorpciu obsahu),

prípravky s obsahom kalcium citrátu sa lepšie vstrebávajú pri podaní nalačno,

dostatočný príjem tekutín zmierňuje obstipáciu ako nežiaduci účinok vápnikových preparátov,

nadmerný príjem jednoduchých sacharidov a vysoký obsah sodíka v konzervovaných potravinách vedie k

cca 20 % zvýšeniu exkrécie vápnika močom.

Vitamín D (substitúcia)
Nedostatok vitamínu D je dlhodobo známym rizikovým faktorom osteoporózy a zlomeniny krčka stehennej

kosti. Deficit vitamínu D znižuje absorpciu vápnika, zvyšuje tvorbu parathormónu a následnou stimuláciou

osteoklastickej aktivity vedie k zvýšeným kostným stratám.

Obrázok 4: Schéma regulácie vápnika v organizme. (zdroj: advancells.com)

Vitamín D získavame v dvoch formách: vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká ožiarením UV lúčmi kože, vitamín

D2 (ergokalciferol) sa vyskytuje v potrave. Tvorba vitamínu D v koži závisí od dĺžky expozície slnečnými

lúčmi, od ročného obdobia, pigmentácie kože, veku, atď. Udáva sa, že 10 až 15 minútová expozícia rúk počas

slnečných mesiacov (apríl až september), ramien a tváre 2 až 3 krát týždenne (v závislosti od senzitivity

kože), je postačujúca na zabezpečenie fyziologického množstva vitamínu D v organizme. Najbohatším

potravinovým zdrojom sú fortifikované mliečne výrobky, cereálie, vaječné žĺtka a ryby.

Vitamín D je nevyhnutný pre dosiahnutie rovnováhy v metabolizme vápnika, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie svalov a pre priebeh svalovej kontrakcie. Vitamín D:

podporuje vstrebávanie vápnika zčriev,
podporuje ukladanie vápnika do kostí,
podporuje spätné vstrebávanie vápnika vobličkách.

Potrava je však schopná zabezpečiť zvyčajne len 5 – 10 % vitamínu D. Preto predovšetkým počas menej

slnečných mesiacov (v našich zemepisných šírkach to znamená obdobie od októbra do apríla) sú časté

stavy nedostatku vitamínu D v  organizme. To môže následne viesť k  zhoršeniu fungovania imunitného

systému a ku zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam.

Obrázok 5: Optimálny denný príjem vitamínu D podľa veku a  stavu. V  prípade odporúčaného
denného príjmu platí skutočnosť, že sa jedná o  hraničnú hodnotu pre stavy deficitu. Preto je
vhodnejšie viesť substitúciu v hodnotách optimálneho denného príjmu. Denný príjem nad hranicu
4000 IU by mal byť konzultovaný s lekárom. (zdroj: adc.sk)

U pacientov s obmedzením renálnych funkcií so znížením klírensu kreatitínu, predovšetkým vo vyššom

veku pre nedostatočnú aktivitu alfa-1-hydroxylázy, je suplementácia vitamínom D3 neúčinná. V týchto

prípadoch sa uprednostňuje podávanie analógov vitamínu D (kalcidiol a kalcitriol).

Vitamín K (substitúcia)
Vitamín K sa zapája do štruktúry zabezpečujúcej tvorbu koagulačných faktorov ako aj bielkovín v kosti,

napríklad osteokalcínu. Deficit vitamínu K zrýchľuje metabolický obrat kostí a môže viesť k zníženiu hustoty

kostí. Jeho pozitívny efekt zosilňuje súčasná suplementácia vitamínom D.

Obrázok 6: Vplyv vitamínu K na reguláciu vápnika v organizme. (zdroj: vitaguard.blog)

Bielkoviny
Odporúčaný príjem bielkovín sa pohybuje okolo 1 až 1,5 g/kg telesnej hmotnosti. Pri ich nedostatku chýba

stavebný materiál pre organickú zložku kosti – osteoid. Pri nadbytku bielkovín dochádza k zvýšeniu kyslosti

vnútorného prostredia pri ich metabolizme, čo spôsobuje zvýšené odbúravanie kostí.

Fyzická aktivita
Intenzita fyzickej aktivity sa mení vzhľadom na vek, a to nielen z dôvodov kardiovaskulárnych,

endokrinologických a iných ochorení súvisiacich s vyšším vekom. Fyzická aktivita má v rôznom veku  odlišný

vplyv na kosti  a ich hustotu.

V staršom veku sú najväčším osteogénnym stimulom cvičenia a športy stredne intenzívne a

krátkodobejšieho charakteru s pauzami 4 až 8 hodín medzi jednotlivými cvičeniami. Takéto cvičenie je

vhodnejšie ako cvičenie dlhodobé a s veľkou záťažou.

U mladších osôb v rámci prevencie volíme cvičenia a športy vyššej intenzity, s vyššou záťažou a vytrvalosťou

(silové cvičenie, beh, futbal, aeróbne cvičenie a podobne). Takéto aktivity majú dobrý vplyv na stimuláciu

osteoblastov, a tým na znížení rizika osteoporózy.
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Zdieľať     

Osteoporóza a jej prevencia

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Zaraďujeme ju k metabolickým ochoreniam

skeletu. Môžeme ju definovať ako úbytok kostnej hmoty a degradáciu mikroarchitektoniky kostí.

Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kostí s

následným zvýšením rizika zlomeniny.

Osteoporózu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. V prípade primárnej osteoporózy
rozlišujeme dva základné typy – senilnú a postmenopauzálnu osteoporózu.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú

vitalitu a ich aktivita je znížená.

Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj

osteoblastov, čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kostí. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto

zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. 

Obrázok 1: Pohľad na štruktúru zdravých kostí a  kostí postihnutých osteoporózou.
(zdroj: endocrineweb.com)

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kostí. V určitom stupni sa

potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného

úrazového deja.

Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou,

ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je

dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov.

Obrázok 2: Charakteristika dvoch podtypov primárnej osteoporózy. (zdroj: solen.sk)

 

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacienta s

už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporúčania komplexného

manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú

aktivitu, režimové opatrenia.

Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a

zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén),

kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu.

Pokiaľ sa jedná o preventívne opatrenia, tak primárna prevencia osteoporózy spočíva
v zaistení:

dostatočného prívodu vápnika a bielkovín v potrave,
primeraného prísunu vitamínu D a C,
primeranej fyzickej aktivity,
vylúčenia toxických vplyvov prostredia (fajčenie, ťažké kovy, nadmerný príjem
fosfátov a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vápnik (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Vitamín K (substitúcia)

4. Bielkoviny

5. Fyzická aktivita

Vápnik (substitúcia)
Dostatočný príjem vápnika má základný význam pre vývoj množstva kostnej hmoty a je nevyhnutnou

súčasťou prevencie aj liečby osteoporózy. Je dokázané, že dlhodobá suplementácia vápnika znižuje stratu

kostnej hmoty o cca 1 % ročne.

Pre potreby rastu skeletu sa musí v organizme akumulovať od narodenia do dospelosti 1 až 1,2 kg vápnika. To

predstavuje priemernú dennú retenciu asi 100 až 180 mg vápnika, pričom v období intenzívneho rastu je

požiadavka ešte vyššia.

Denná potreba vápnika u detí vo veku do 6 mesiacov je 0,1 g/kg, u detí do 6 rokov je to 0,4–0,65 g/kg, vo

veku 6 až 10 rokov je to 0,6–0,85 g/kg a medzi 10 a 20 rokom života je to už 0,75–1,30 g/kg. Napríklad u 13 až 16

ročných chlapcov sa odporúča 1,1–1,5 g vápnika denne.

Dokonca aj po 18. roku života, kedy je už väčšina kostnej hmoty vytvorená, je možné prísunom vápnika a

cvičením zvýšiť obsah minerálu v skelete o viac ako 5 %.

U žien je dôležité zabezpečenie dostatočného zásobovania organizmu vápnikom počas gravidity a v období

laktácie.

V  rámci prevencie osteoporózy vo veku od 25 rokov sa odporúča suplementácia vápnika
v množstve 1200 mg denne (v niektorých prípadoch až 1500 mg denne).

Obrázok 3: Optimálny denný príjem vápnika. (zdroj: solen.sk)

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté základné zásady substitúcie vápnika:

vápnik sa najlepšie vstrebáva v malom množstve,

v prípade užívania viac ako 500 mg vápnika denne je vhodné rozdeliť ho do viacerých denných dávok,

vápnik podávať prednostne vo večerných hodinách,

vápnik sa horšie vstrebáva v prítomnosti kyseliny fytovej, šťaveľovej, nadmerného množstva vlákniny,

vstrebávanie vápnika zhoršujú soli magnézia, fosforu, draslíka a sodíka,

prípravky obsahujúce kalcium karbonát a kalcium fosfát je potrebné podávať s jedlom (aby sa dosiahlo

kyslé prostredie v žalúdku pre čo najlepšiu absorpciu obsahu),

prípravky s obsahom kalcium citrátu sa lepšie vstrebávajú pri podaní nalačno,

dostatočný príjem tekutín zmierňuje obstipáciu ako nežiaduci účinok vápnikových preparátov,

nadmerný príjem jednoduchých sacharidov a vysoký obsah sodíka v konzervovaných potravinách vedie k

cca 20 % zvýšeniu exkrécie vápnika močom.

Vitamín D (substitúcia)
Nedostatok vitamínu D je dlhodobo známym rizikovým faktorom osteoporózy a zlomeniny krčka stehennej

kosti. Deficit vitamínu D znižuje absorpciu vápnika, zvyšuje tvorbu parathormónu a následnou stimuláciou

osteoklastickej aktivity vedie k zvýšeným kostným stratám.

Obrázok 4: Schéma regulácie vápnika v organizme. (zdroj: advancells.com)

Vitamín D získavame v dvoch formách: vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká ožiarením UV lúčmi kože, vitamín

D2 (ergokalciferol) sa vyskytuje v potrave. Tvorba vitamínu D v koži závisí od dĺžky expozície slnečnými

lúčmi, od ročného obdobia, pigmentácie kože, veku, atď. Udáva sa, že 10 až 15 minútová expozícia rúk počas

slnečných mesiacov (apríl až september), ramien a tváre 2 až 3 krát týždenne (v závislosti od senzitivity

kože), je postačujúca na zabezpečenie fyziologického množstva vitamínu D v organizme. Najbohatším

potravinovým zdrojom sú fortifikované mliečne výrobky, cereálie, vaječné žĺtka a ryby.

Vitamín D je nevyhnutný pre dosiahnutie rovnováhy v metabolizme vápnika, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie svalov a pre priebeh svalovej kontrakcie. Vitamín D:

podporuje vstrebávanie vápnika zčriev,
podporuje ukladanie vápnika do kostí,
podporuje spätné vstrebávanie vápnika vobličkách.

Potrava je však schopná zabezpečiť zvyčajne len 5 – 10 % vitamínu D. Preto predovšetkým počas menej

slnečných mesiacov (v našich zemepisných šírkach to znamená obdobie od októbra do apríla) sú časté

stavy nedostatku vitamínu D v  organizme. To môže následne viesť k  zhoršeniu fungovania imunitného

systému a ku zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam.

Obrázok 5: Optimálny denný príjem vitamínu D podľa veku a  stavu. V  prípade odporúčaného
denného príjmu platí skutočnosť, že sa jedná o  hraničnú hodnotu pre stavy deficitu. Preto je
vhodnejšie viesť substitúciu v hodnotách optimálneho denného príjmu. Denný príjem nad hranicu
4000 IU by mal byť konzultovaný s lekárom. (zdroj: adc.sk)

U pacientov s obmedzením renálnych funkcií so znížením klírensu kreatitínu, predovšetkým vo vyššom

veku pre nedostatočnú aktivitu alfa-1-hydroxylázy, je suplementácia vitamínom D3 neúčinná. V týchto

prípadoch sa uprednostňuje podávanie analógov vitamínu D (kalcidiol a kalcitriol).

Vitamín K (substitúcia)
Vitamín K sa zapája do štruktúry zabezpečujúcej tvorbu koagulačných faktorov ako aj bielkovín v kosti,

napríklad osteokalcínu. Deficit vitamínu K zrýchľuje metabolický obrat kostí a môže viesť k zníženiu hustoty

kostí. Jeho pozitívny efekt zosilňuje súčasná suplementácia vitamínom D.

Obrázok 6: Vplyv vitamínu K na reguláciu vápnika v organizme. (zdroj: vitaguard.blog)

Bielkoviny
Odporúčaný príjem bielkovín sa pohybuje okolo 1 až 1,5 g/kg telesnej hmotnosti. Pri ich nedostatku chýba

stavebný materiál pre organickú zložku kosti – osteoid. Pri nadbytku bielkovín dochádza k zvýšeniu kyslosti

vnútorného prostredia pri ich metabolizme, čo spôsobuje zvýšené odbúravanie kostí.

Fyzická aktivita
Intenzita fyzickej aktivity sa mení vzhľadom na vek, a to nielen z dôvodov kardiovaskulárnych,

endokrinologických a iných ochorení súvisiacich s vyšším vekom. Fyzická aktivita má v rôznom veku  odlišný

vplyv na kosti  a ich hustotu.

V staršom veku sú najväčším osteogénnym stimulom cvičenia a športy stredne intenzívne a

krátkodobejšieho charakteru s pauzami 4 až 8 hodín medzi jednotlivými cvičeniami. Takéto cvičenie je

vhodnejšie ako cvičenie dlhodobé a s veľkou záťažou.

U mladších osôb v rámci prevencie volíme cvičenia a športy vyššej intenzity, s vyššou záťažou a vytrvalosťou

(silové cvičenie, beh, futbal, aeróbne cvičenie a podobne). Takéto aktivity majú dobrý vplyv na stimuláciu

osteoblastov, a tým na znížení rizika osteoporózy.
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Zdieľať     

Osteoporóza a jej prevencia

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Zaraďujeme ju k metabolickým ochoreniam

skeletu. Môžeme ju definovať ako úbytok kostnej hmoty a degradáciu mikroarchitektoniky kostí.

Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kostí s

následným zvýšením rizika zlomeniny.

Osteoporózu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu. V prípade primárnej osteoporózy
rozlišujeme dva základné typy – senilnú a postmenopauzálnu osteoporózu.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú

vitalitu a ich aktivita je znížená.

Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj

osteoblastov, čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kostí. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto

zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. 

Obrázok 1: Pohľad na štruktúru zdravých kostí a  kostí postihnutých osteoporózou.
(zdroj: endocrineweb.com)

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kostí. V určitom stupni sa

potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného

úrazového deja.

Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou,

ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je

dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov.

Obrázok 2: Charakteristika dvoch podtypov primárnej osteoporózy. (zdroj: solen.sk)

 

Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacienta s

už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporúčania komplexného

manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú

aktivitu, režimové opatrenia.

Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a

zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén),

kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu.

Pokiaľ sa jedná o preventívne opatrenia, tak primárna prevencia osteoporózy spočíva
v zaistení:

dostatočného prívodu vápnika a bielkovín v potrave,
primeraného prísunu vitamínu D a C,
primeranej fyzickej aktivity,
vylúčenia toxických vplyvov prostredia (fajčenie, ťažké kovy, nadmerný príjem
fosfátov a pod.).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Vápnik (substitúcia)

2. Vitamín D (substitúcia)

3. Vitamín K (substitúcia)

4. Bielkoviny

5. Fyzická aktivita

Vápnik (substitúcia)
Dostatočný príjem vápnika má základný význam pre vývoj množstva kostnej hmoty a je nevyhnutnou

súčasťou prevencie aj liečby osteoporózy. Je dokázané, že dlhodobá suplementácia vápnika znižuje stratu

kostnej hmoty o cca 1 % ročne.

Pre potreby rastu skeletu sa musí v organizme akumulovať od narodenia do dospelosti 1 až 1,2 kg vápnika. To

predstavuje priemernú dennú retenciu asi 100 až 180 mg vápnika, pričom v období intenzívneho rastu je

požiadavka ešte vyššia.

Denná potreba vápnika u detí vo veku do 6 mesiacov je 0,1 g/kg, u detí do 6 rokov je to 0,4–0,65 g/kg, vo

veku 6 až 10 rokov je to 0,6–0,85 g/kg a medzi 10 a 20 rokom života je to už 0,75–1,30 g/kg. Napríklad u 13 až 16

ročných chlapcov sa odporúča 1,1–1,5 g vápnika denne.

Dokonca aj po 18. roku života, kedy je už väčšina kostnej hmoty vytvorená, je možné prísunom vápnika a

cvičením zvýšiť obsah minerálu v skelete o viac ako 5 %.

U žien je dôležité zabezpečenie dostatočného zásobovania organizmu vápnikom počas gravidity a v období

laktácie.

V  rámci prevencie osteoporózy vo veku od 25 rokov sa odporúča suplementácia vápnika
v množstve 1200 mg denne (v niektorých prípadoch až 1500 mg denne).

Obrázok 3: Optimálny denný príjem vápnika. (zdroj: solen.sk)

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté základné zásady substitúcie vápnika:

vápnik sa najlepšie vstrebáva v malom množstve,

v prípade užívania viac ako 500 mg vápnika denne je vhodné rozdeliť ho do viacerých denných dávok,

vápnik podávať prednostne vo večerných hodinách,

vápnik sa horšie vstrebáva v prítomnosti kyseliny fytovej, šťaveľovej, nadmerného množstva vlákniny,

vstrebávanie vápnika zhoršujú soli magnézia, fosforu, draslíka a sodíka,

prípravky obsahujúce kalcium karbonát a kalcium fosfát je potrebné podávať s jedlom (aby sa dosiahlo

kyslé prostredie v žalúdku pre čo najlepšiu absorpciu obsahu),

prípravky s obsahom kalcium citrátu sa lepšie vstrebávajú pri podaní nalačno,

dostatočný príjem tekutín zmierňuje obstipáciu ako nežiaduci účinok vápnikových preparátov,

nadmerný príjem jednoduchých sacharidov a vysoký obsah sodíka v konzervovaných potravinách vedie k

cca 20 % zvýšeniu exkrécie vápnika močom.

Vitamín D (substitúcia)
Nedostatok vitamínu D je dlhodobo známym rizikovým faktorom osteoporózy a zlomeniny krčka stehennej

kosti. Deficit vitamínu D znižuje absorpciu vápnika, zvyšuje tvorbu parathormónu a následnou stimuláciou

osteoklastickej aktivity vedie k zvýšeným kostným stratám.

Obrázok 4: Schéma regulácie vápnika v organizme. (zdroj: advancells.com)

Vitamín D získavame v dvoch formách: vitamín D3 (cholekalciferol) vzniká ožiarením UV lúčmi kože, vitamín

D2 (ergokalciferol) sa vyskytuje v potrave. Tvorba vitamínu D v koži závisí od dĺžky expozície slnečnými

lúčmi, od ročného obdobia, pigmentácie kože, veku, atď. Udáva sa, že 10 až 15 minútová expozícia rúk počas

slnečných mesiacov (apríl až september), ramien a tváre 2 až 3 krát týždenne (v závislosti od senzitivity

kože), je postačujúca na zabezpečenie fyziologického množstva vitamínu D v organizme. Najbohatším

potravinovým zdrojom sú fortifikované mliečne výrobky, cereálie, vaječné žĺtka a ryby.

Vitamín D je nevyhnutný pre dosiahnutie rovnováhy v metabolizme vápnika, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie svalov a pre priebeh svalovej kontrakcie. Vitamín D:

podporuje vstrebávanie vápnika zčriev,
podporuje ukladanie vápnika do kostí,
podporuje spätné vstrebávanie vápnika vobličkách.

Potrava je však schopná zabezpečiť zvyčajne len 5 – 10 % vitamínu D. Preto predovšetkým počas menej

slnečných mesiacov (v našich zemepisných šírkach to znamená obdobie od októbra do apríla) sú časté

stavy nedostatku vitamínu D v  organizme. To môže následne viesť k  zhoršeniu fungovania imunitného

systému a ku zvýšenej náchylnosti k infekčným ochoreniam.

Obrázok 5: Optimálny denný príjem vitamínu D podľa veku a  stavu. V  prípade odporúčaného
denného príjmu platí skutočnosť, že sa jedná o  hraničnú hodnotu pre stavy deficitu. Preto je
vhodnejšie viesť substitúciu v hodnotách optimálneho denného príjmu. Denný príjem nad hranicu
4000 IU by mal byť konzultovaný s lekárom. (zdroj: adc.sk)

U pacientov s obmedzením renálnych funkcií so znížením klírensu kreatitínu, predovšetkým vo vyššom

veku pre nedostatočnú aktivitu alfa-1-hydroxylázy, je suplementácia vitamínom D3 neúčinná. V týchto

prípadoch sa uprednostňuje podávanie analógov vitamínu D (kalcidiol a kalcitriol).

Vitamín K (substitúcia)
Vitamín K sa zapája do štruktúry zabezpečujúcej tvorbu koagulačných faktorov ako aj bielkovín v kosti,

napríklad osteokalcínu. Deficit vitamínu K zrýchľuje metabolický obrat kostí a môže viesť k zníženiu hustoty

kostí. Jeho pozitívny efekt zosilňuje súčasná suplementácia vitamínom D.

Obrázok 6: Vplyv vitamínu K na reguláciu vápnika v organizme. (zdroj: vitaguard.blog)

Bielkoviny
Odporúčaný príjem bielkovín sa pohybuje okolo 1 až 1,5 g/kg telesnej hmotnosti. Pri ich nedostatku chýba

stavebný materiál pre organickú zložku kosti – osteoid. Pri nadbytku bielkovín dochádza k zvýšeniu kyslosti

vnútorného prostredia pri ich metabolizme, čo spôsobuje zvýšené odbúravanie kostí.

Fyzická aktivita
Intenzita fyzickej aktivity sa mení vzhľadom na vek, a to nielen z dôvodov kardiovaskulárnych,

endokrinologických a iných ochorení súvisiacich s vyšším vekom. Fyzická aktivita má v rôznom veku  odlišný

vplyv na kosti  a ich hustotu.

V staršom veku sú najväčším osteogénnym stimulom cvičenia a športy stredne intenzívne a

krátkodobejšieho charakteru s pauzami 4 až 8 hodín medzi jednotlivými cvičeniami. Takéto cvičenie je

vhodnejšie ako cvičenie dlhodobé a s veľkou záťažou.

U mladších osôb v rámci prevencie volíme cvičenia a športy vyššej intenzity, s vyššou záťažou a vytrvalosťou

(silové cvičenie, beh, futbal, aeróbne cvičenie a podobne). Takéto aktivity majú dobrý vplyv na stimuláciu

osteoblastov, a tým na znížení rizika osteoporózy.
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Zdieľať     

Gastroezofagálny reflux

Gastroezofagálny reflux (reflux, pyróza, pálenie žáhy) postihuje väčšinu tehotných žien, pričom

u mnohých z nich sa príznaky objavujú prakticky na dennej báze.

Reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového obsahu do pažeráka a  do

určitého limitu je považovaný za normálny. Za patologický je reflux považovaný, ak množstvo

žalúdočných štiav, ktoré sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať

príznaky.

Medzi najčastejšie príznaky refluxu patria bolesť alebo pálenie za hrudnou kosťou,
návrat potravy a žalúdočných štiav do krku (horko kyslá chuť v ústach), pocit na zvracanie,

chrapot, časté odgrgávanie, pocit plnosti žalúdka a nevoľnosť.

Najčastejšími spúšťačmi refluxu sú vo všeobecnosti nesprávne stravovanie, iné ochorenie

(vrátane infekcie Helicobacter pylori), nadmerný stres alebo užívanie niektorých liekov.

Medzi potraviny, ktoré najčastejšie spúšťajú reflux patria ťažké pokrmy (tučné alebo vyprážané

jedlá), koreniny, rajčiny, cesnak, cibuľa, citrusové plody, káva, alkohol (predovšetkým biele

víno) a čokoláda.

Osobitným spúšťačom refluxu je tehotenstvo samotné, ktoré je pripisované hormonálnym

zmenám počas gravidity (hlavne na konci prvého trimestra) a vo vyšších štádiách aj rastom

plodu, ktorý vyvíja tlak na okolité orgány.

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

Pyróza (tzv. pálenie záhy) je charakterizovaná ako pálivý, intenzívny pocit za hrudnou kosťou,

často s propagáciou kraniálne. Pyróza býva niekedy pacientmi označovaná ako „prekyslenie“

žalúdka, avšak v  prípade GERD nie je rozhodujúce, či obsah žalúdka prenikajúci späť do

pažeráka má alebo nemá kyslú reakciu.

Gastroezofágová refluxná choroba (GERD) je choroba vyvolaná patologickým

gastroezofágovým refluxom, pričom reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového

obsahu do pažeráka. Reflux je považovaný za patologický, ak množstvo žalúdočných štiav, ktoré

sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať symptómy s alebo bez

sprievodného poškodenia sliznice pažeráka (ezofagitída).

Príčina vzniku GERD nie je dodnes jednoznačne objasnená. Najvýznamnejším

etiopatogenetickým činiteľom u GERD sú prechodné relaxácie dolného pažerákového zvierača

(LOS). Tento zvierač umožňuje prestup potravy do žalúdka a  zároveň predstavuje aj

antirefluxný mechanizmus.

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny, môžu znížiť t lak LOS. Iné činitele

prispievajúce ku vzniku GERD sú obezita, tehotnosť, konzum „veľkoobjemovej“ stravy a fajčenie.

Dominantný mechanizmus zodpovedný za produkciu symptómov u GERD však ostáva kontakt

sliznice pažeráka s kyselinou a pepsínom.

Obrázok 2: Klasifikácia refluxnej ezofagitídy. (zdroj: solen.sk)

Z neliekovej liečby je vhodná úprava životosprávy. Preferuje sa konzumácia menších porcií

jedla (pomôcť môže aj zapíjanie čistou vodou), konzumovať potravu viackrát denne, nejesť

neskôr večer a  v noci, obmedzenie dráždivej potravy a piť dostatok tekutín (predovšetkým

čistú neperlivú vodu).

U  najmenších detí sa odporúča zahusťovanie stravy (ryžový odvar, náhradná mliečna

výživa s  antirefluxnou prísadou, antirefluxné prímesy k  mliečnej výžive). Pri spánku je vhodná

zvýšená poloha hornej časti tela v pozícii na chrbte (u detí nad 1 rok v polohe na ľavom boku

s  miernym vyvýšením hlavičky), polohovanie dieťaťa pri dojčení (prípadne kŕmení), počas

spánku, resp. v detskej sedačke.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Neutralizujúce antacidá (systémovo)

2. Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou

3. Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)

Neutralizujúce antacidá (systémovo)
Neutralizujúce antacidá sú látky na báze alginátov, ktoré reagujú so žalúdočnou kyselinou a vytvárajú tak v

žalúdku vrstvu gélu s takmer neutrálnym pH. Takáto zátka pláva na povrchu obsahu

žalúdka a účinne bráni refluxu.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia alginátov pri refluxe. (zdroj: europepmc.org)

Alginátové preparáty sa u  detí používajú výhradne iba pri jednotlivých epizódach jednorazovo tak, že sa

podajú približne 5-10 minút po dojčení alebo kŕmení.

Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou
Náhradná mliečna výživa sa používa ako náhrada alebo doplnok k  bežnému dojčeniu, resp. ako doplnok

stravy u  detí do 3 rokov života. Náhradná mliečna výživa môže byť doplnená o  tzv. antirefluxnú
prísadu, ktorá má za účel obmedziť alebo eliminovať výskyt refluxu u malých detí.

Mliečne formuly, ktoré sa označujú AR (anti-reflux),  obsahujú zahusťovadlo (škrob, karobovú múčku). V roku

2002 bolo publikované stanovisko Komisie pre výživu ESPHGAN (European Society for Paediatric

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition). V ňom sa uvádza, že na základe dostupných informácií nie je

možné jednoznačne súhlasiť s používaním antirefluxných mliečnych formúl u detí, ktoré trpia fyziologickým

refluxom.

Obrázok 4: Náhradné mliečne výživy s antirefluxnou prísadou znižujú objem pažerákového návratu
a   frekvenciu výskytu reluxu u  detí o  viac ako 50 % pri oboch ukazovateľoch. (zdroj:
meadjohnson.com)

Antirefluxné mliečne náhrady s  obsahom karobovej múčky spôsobujú u  dojčiat rôsolovité riedke
stolice. Niektoré štúdie so zahusťovadlami ukázali, že guarová guma, polysacharidy zo sóje znižovali

absorpciu tukov a cukrov, kalcia, zinku a železa.

Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)
Antirefluxné dojčenské fľaše

Antirefluxný fľaškový systém zabezpečuje dieťatku kontrolovaný prietok materského mlieka alebo
náhradnej mliečnej výživy bez podtlaku.

Antirefluxný fľaškový systém redukuje výskyt koliky, grganie, vracanie a nadúvanie, vďaka zníženému

negatívnemu tlaku a nižšiemu vzniku vzduchových bublín.

Obrázok 5: Schéma konštrukcie antirefluxných detských fliaš. (zdroj: wholovesbabies.com)

Závity na antirefluxnom fľaškovom systéme obvykle bývajú kompatibilné s bežnými odsávačkami mlieka.
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Gastroezofagálny reflux

Gastroezofagálny reflux (reflux, pyróza, pálenie žáhy) postihuje väčšinu tehotných žien, pričom

u mnohých z nich sa príznaky objavujú prakticky na dennej báze.

Reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového obsahu do pažeráka a  do

určitého limitu je považovaný za normálny. Za patologický je reflux považovaný, ak množstvo

žalúdočných štiav, ktoré sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať

príznaky.

Medzi najčastejšie príznaky refluxu patria bolesť alebo pálenie za hrudnou kosťou,
návrat potravy a žalúdočných štiav do krku (horko kyslá chuť v ústach), pocit na zvracanie,

chrapot, časté odgrgávanie, pocit plnosti žalúdka a nevoľnosť.

Najčastejšími spúšťačmi refluxu sú vo všeobecnosti nesprávne stravovanie, iné ochorenie

(vrátane infekcie Helicobacter pylori), nadmerný stres alebo užívanie niektorých liekov.

Medzi potraviny, ktoré najčastejšie spúšťajú reflux patria ťažké pokrmy (tučné alebo vyprážané

jedlá), koreniny, rajčiny, cesnak, cibuľa, citrusové plody, káva, alkohol (predovšetkým biele

víno) a čokoláda.

Osobitným spúšťačom refluxu je tehotenstvo samotné, ktoré je pripisované hormonálnym

zmenám počas gravidity (hlavne na konci prvého trimestra) a vo vyšších štádiách aj rastom

plodu, ktorý vyvíja tlak na okolité orgány.

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

Pyróza (tzv. pálenie záhy) je charakterizovaná ako pálivý, intenzívny pocit za hrudnou kosťou,

často s propagáciou kraniálne. Pyróza býva niekedy pacientmi označovaná ako „prekyslenie“

žalúdka, avšak v  prípade GERD nie je rozhodujúce, či obsah žalúdka prenikajúci späť do

pažeráka má alebo nemá kyslú reakciu.

Gastroezofágová refluxná choroba (GERD) je choroba vyvolaná patologickým

gastroezofágovým refluxom, pričom reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového

obsahu do pažeráka. Reflux je považovaný za patologický, ak množstvo žalúdočných štiav, ktoré

sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať symptómy s alebo bez

sprievodného poškodenia sliznice pažeráka (ezofagitída).

Príčina vzniku GERD nie je dodnes jednoznačne objasnená. Najvýznamnejším

etiopatogenetickým činiteľom u GERD sú prechodné relaxácie dolného pažerákového zvierača

(LOS). Tento zvierač umožňuje prestup potravy do žalúdka a  zároveň predstavuje aj

antirefluxný mechanizmus.

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny, môžu znížiť t lak LOS. Iné činitele

prispievajúce ku vzniku GERD sú obezita, tehotnosť, konzum „veľkoobjemovej“ stravy a fajčenie.

Dominantný mechanizmus zodpovedný za produkciu symptómov u GERD však ostáva kontakt

sliznice pažeráka s kyselinou a pepsínom.

Obrázok 2: Klasifikácia refluxnej ezofagitídy. (zdroj: solen.sk)

Z neliekovej liečby je vhodná úprava životosprávy. Preferuje sa konzumácia menších porcií

jedla (pomôcť môže aj zapíjanie čistou vodou), konzumovať potravu viackrát denne, nejesť

neskôr večer a  v noci, obmedzenie dráždivej potravy a piť dostatok tekutín (predovšetkým

čistú neperlivú vodu).

U  najmenších detí sa odporúča zahusťovanie stravy (ryžový odvar, náhradná mliečna

výživa s  antirefluxnou prísadou, antirefluxné prímesy k  mliečnej výžive). Pri spánku je vhodná

zvýšená poloha hornej časti tela v pozícii na chrbte (u detí nad 1 rok v polohe na ľavom boku

s  miernym vyvýšením hlavičky), polohovanie dieťaťa pri dojčení (prípadne kŕmení), počas

spánku, resp. v detskej sedačke.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Neutralizujúce antacidá (systémovo)

2. Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou

3. Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)

Neutralizujúce antacidá (systémovo)
Neutralizujúce antacidá sú látky na báze alginátov, ktoré reagujú so žalúdočnou kyselinou a vytvárajú tak v

žalúdku vrstvu gélu s takmer neutrálnym pH. Takáto zátka pláva na povrchu obsahu

žalúdka a účinne bráni refluxu.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia alginátov pri refluxe. (zdroj: europepmc.org)

Alginátové preparáty sa u  detí používajú výhradne iba pri jednotlivých epizódach jednorazovo tak, že sa

podajú približne 5-10 minút po dojčení alebo kŕmení.

Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou
Náhradná mliečna výživa sa používa ako náhrada alebo doplnok k  bežnému dojčeniu, resp. ako doplnok

stravy u  detí do 3 rokov života. Náhradná mliečna výživa môže byť doplnená o  tzv. antirefluxnú
prísadu, ktorá má za účel obmedziť alebo eliminovať výskyt refluxu u malých detí.

Mliečne formuly, ktoré sa označujú AR (anti-reflux),  obsahujú zahusťovadlo (škrob, karobovú múčku). V roku

2002 bolo publikované stanovisko Komisie pre výživu ESPHGAN (European Society for Paediatric

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition). V ňom sa uvádza, že na základe dostupných informácií nie je

možné jednoznačne súhlasiť s používaním antirefluxných mliečnych formúl u detí, ktoré trpia fyziologickým

refluxom.

Obrázok 4: Náhradné mliečne výživy s antirefluxnou prísadou znižujú objem pažerákového návratu
a   frekvenciu výskytu reluxu u  detí o  viac ako 50 % pri oboch ukazovateľoch. (zdroj:
meadjohnson.com)

Antirefluxné mliečne náhrady s  obsahom karobovej múčky spôsobujú u  dojčiat rôsolovité riedke
stolice. Niektoré štúdie so zahusťovadlami ukázali, že guarová guma, polysacharidy zo sóje znižovali

absorpciu tukov a cukrov, kalcia, zinku a železa.

Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)
Antirefluxné dojčenské fľaše

Antirefluxný fľaškový systém zabezpečuje dieťatku kontrolovaný prietok materského mlieka alebo
náhradnej mliečnej výživy bez podtlaku.

Antirefluxný fľaškový systém redukuje výskyt koliky, grganie, vracanie a nadúvanie, vďaka zníženému

negatívnemu tlaku a nižšiemu vzniku vzduchových bublín.

Obrázok 5: Schéma konštrukcie antirefluxných detských fliaš. (zdroj: wholovesbabies.com)

Závity na antirefluxnom fľaškovom systéme obvykle bývajú kompatibilné s bežnými odsávačkami mlieka.
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Gastroezofagálny reflux

Gastroezofagálny reflux (reflux, pyróza, pálenie žáhy) postihuje väčšinu tehotných žien, pričom

u mnohých z nich sa príznaky objavujú prakticky na dennej báze.

Reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového obsahu do pažeráka a  do

určitého limitu je považovaný za normálny. Za patologický je reflux považovaný, ak množstvo

žalúdočných štiav, ktoré sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať

príznaky.

Medzi najčastejšie príznaky refluxu patria bolesť alebo pálenie za hrudnou kosťou,
návrat potravy a žalúdočných štiav do krku (horko kyslá chuť v ústach), pocit na zvracanie,

chrapot, časté odgrgávanie, pocit plnosti žalúdka a nevoľnosť.

Najčastejšími spúšťačmi refluxu sú vo všeobecnosti nesprávne stravovanie, iné ochorenie

(vrátane infekcie Helicobacter pylori), nadmerný stres alebo užívanie niektorých liekov.

Medzi potraviny, ktoré najčastejšie spúšťajú reflux patria ťažké pokrmy (tučné alebo vyprážané

jedlá), koreniny, rajčiny, cesnak, cibuľa, citrusové plody, káva, alkohol (predovšetkým biele

víno) a čokoláda.

Osobitným spúšťačom refluxu je tehotenstvo samotné, ktoré je pripisované hormonálnym

zmenám počas gravidity (hlavne na konci prvého trimestra) a vo vyšších štádiách aj rastom

plodu, ktorý vyvíja tlak na okolité orgány.

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

Pyróza (tzv. pálenie záhy) je charakterizovaná ako pálivý, intenzívny pocit za hrudnou kosťou,

často s propagáciou kraniálne. Pyróza býva niekedy pacientmi označovaná ako „prekyslenie“

žalúdka, avšak v  prípade GERD nie je rozhodujúce, či obsah žalúdka prenikajúci späť do

pažeráka má alebo nemá kyslú reakciu.

Gastroezofágová refluxná choroba (GERD) je choroba vyvolaná patologickým

gastroezofágovým refluxom, pričom reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového

obsahu do pažeráka. Reflux je považovaný za patologický, ak množstvo žalúdočných štiav, ktoré

sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať symptómy s alebo bez

sprievodného poškodenia sliznice pažeráka (ezofagitída).

Príčina vzniku GERD nie je dodnes jednoznačne objasnená. Najvýznamnejším

etiopatogenetickým činiteľom u GERD sú prechodné relaxácie dolného pažerákového zvierača

(LOS). Tento zvierač umožňuje prestup potravy do žalúdka a  zároveň predstavuje aj

antirefluxný mechanizmus.

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny, môžu znížiť t lak LOS. Iné činitele

prispievajúce ku vzniku GERD sú obezita, tehotnosť, konzum „veľkoobjemovej“ stravy a fajčenie.

Dominantný mechanizmus zodpovedný za produkciu symptómov u GERD však ostáva kontakt

sliznice pažeráka s kyselinou a pepsínom.

Obrázok 2: Klasifikácia refluxnej ezofagitídy. (zdroj: solen.sk)

Z neliekovej liečby je vhodná úprava životosprávy. Preferuje sa konzumácia menších porcií

jedla (pomôcť môže aj zapíjanie čistou vodou), konzumovať potravu viackrát denne, nejesť

neskôr večer a  v noci, obmedzenie dráždivej potravy a piť dostatok tekutín (predovšetkým

čistú neperlivú vodu).

U  najmenších detí sa odporúča zahusťovanie stravy (ryžový odvar, náhradná mliečna

výživa s  antirefluxnou prísadou, antirefluxné prímesy k  mliečnej výžive). Pri spánku je vhodná

zvýšená poloha hornej časti tela v pozícii na chrbte (u detí nad 1 rok v polohe na ľavom boku

s  miernym vyvýšením hlavičky), polohovanie dieťaťa pri dojčení (prípadne kŕmení), počas

spánku, resp. v detskej sedačke.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Neutralizujúce antacidá (systémovo)

2. Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou

3. Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)

Neutralizujúce antacidá (systémovo)
Neutralizujúce antacidá sú látky na báze alginátov, ktoré reagujú so žalúdočnou kyselinou a vytvárajú tak v

žalúdku vrstvu gélu s takmer neutrálnym pH. Takáto zátka pláva na povrchu obsahu

žalúdka a účinne bráni refluxu.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia alginátov pri refluxe. (zdroj: europepmc.org)

Alginátové preparáty sa u  detí používajú výhradne iba pri jednotlivých epizódach jednorazovo tak, že sa

podajú približne 5-10 minút po dojčení alebo kŕmení.

Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou
Náhradná mliečna výživa sa používa ako náhrada alebo doplnok k  bežnému dojčeniu, resp. ako doplnok

stravy u  detí do 3 rokov života. Náhradná mliečna výživa môže byť doplnená o  tzv. antirefluxnú
prísadu, ktorá má za účel obmedziť alebo eliminovať výskyt refluxu u malých detí.

Mliečne formuly, ktoré sa označujú AR (anti-reflux),  obsahujú zahusťovadlo (škrob, karobovú múčku). V roku

2002 bolo publikované stanovisko Komisie pre výživu ESPHGAN (European Society for Paediatric

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition). V ňom sa uvádza, že na základe dostupných informácií nie je

možné jednoznačne súhlasiť s používaním antirefluxných mliečnych formúl u detí, ktoré trpia fyziologickým

refluxom.

Obrázok 4: Náhradné mliečne výživy s antirefluxnou prísadou znižujú objem pažerákového návratu
a   frekvenciu výskytu reluxu u  detí o  viac ako 50 % pri oboch ukazovateľoch. (zdroj:
meadjohnson.com)

Antirefluxné mliečne náhrady s  obsahom karobovej múčky spôsobujú u  dojčiat rôsolovité riedke
stolice. Niektoré štúdie so zahusťovadlami ukázali, že guarová guma, polysacharidy zo sóje znižovali

absorpciu tukov a cukrov, kalcia, zinku a železa.

Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)
Antirefluxné dojčenské fľaše

Antirefluxný fľaškový systém zabezpečuje dieťatku kontrolovaný prietok materského mlieka alebo
náhradnej mliečnej výživy bez podtlaku.

Antirefluxný fľaškový systém redukuje výskyt koliky, grganie, vracanie a nadúvanie, vďaka zníženému

negatívnemu tlaku a nižšiemu vzniku vzduchových bublín.

Obráz ok 5: Schéma konštrukcie antirefluxných detských fliaš. (zdroj: wholovesbabies.com)

Závity na antirefluxnom fľaškovom systéme obvykle bývajú kompatibilné s bežnými odsávačkami mlieka.
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Gastroezofagálny reflux

Gastroezofagálny reflux (reflux, pyróza, pálenie žáhy) postihuje väčšinu tehotných žien, pričom

u mnohých z nich sa príznaky objavujú prakticky na dennej báze.

Reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového obsahu do pažeráka a  do

určitého limitu je považovaný za normálny. Za patologický je reflux považovaný, ak množstvo

žalúdočných štiav, ktoré sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať

príznaky.

Medzi najčastejšie príznaky refluxu patria bolesť alebo pálenie za hrudnou kosťou,
návrat potravy a žalúdočných štiav do krku (horko kyslá chuť v ústach), pocit na zvracanie,

chrapot, časté odgrgávanie, pocit plnosti žalúdka a nevoľnosť.

Najčastejšími spúšťačmi refluxu sú vo všeobecnosti nesprávne stravovanie, iné ochorenie

(vrátane infekcie Helicobacter pylori), nadmerný stres alebo užívanie niektorých liekov.

Medzi potraviny, ktoré najčastejšie spúšťajú reflux patria ťažké pokrmy (tučné alebo vyprážané

jedlá), koreniny, rajčiny, cesnak, cibuľa, citrusové plody, káva, alkohol (predovšetkým biele

víno) a čokoláda.

Osobitným spúšťačom refluxu je tehotenstvo samotné, ktoré je pripisované hormonálnym

zmenám počas gravidity (hlavne na konci prvého trimestra) a vo vyšších štádiách aj rastom

plodu, ktorý vyvíja tlak na okolité orgány.

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

Pyróza (tzv. pálenie záhy) je charakterizovaná ako pálivý, intenzívny pocit za hrudnou kosťou,

často s propagáciou kraniálne. Pyróza býva niekedy pacientmi označovaná ako „prekyslenie“

žalúdka, avšak v  prípade GERD nie je rozhodujúce, či obsah žalúdka prenikajúci späť do

pažeráka má alebo nemá kyslú reakciu.

Gastroezofágová refluxná choroba (GERD) je choroba vyvolaná patologickým

gastroezofágovým refluxom, pričom reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového

obsahu do pažeráka. Reflux je považovaný za patologický, ak množstvo žalúdočných štiav, ktoré

sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať symptómy s alebo bez

sprievodného poškodenia sliznice pažeráka (ezofagitída).

Príčina vzniku GERD nie je dodnes jednoznačne objasnená. Najvýznamnejším

etiopatogenetickým činiteľom u GERD sú prechodné relaxácie dolného pažerákového zvierača

(LOS). Tento zvierač umožňuje prestup potravy do žalúdka a  zároveň predstavuje aj

antirefluxný mechanizmus.

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny, môžu znížiť t lak LOS. Iné činitele

prispievajúce ku vzniku GERD sú obezita, tehotnosť, konzum „veľkoobjemovej“ stravy a fajčenie.

Dominantný mechanizmus zodpovedný za produkciu symptómov u GERD však ostáva kontakt

sliznice pažeráka s kyselinou a pepsínom.

Obrázok 2: Klasifikácia refluxnej ezofagitídy. (zdroj: solen.sk)

Z neliekovej liečby je vhodná úprava životosprávy. Preferuje sa konzumácia menších porcií

jedla (pomôcť môže aj zapíjanie čistou vodou), konzumovať potravu viackrát denne, nejesť

neskôr večer a  v noci, obmedzenie dráždivej potravy a piť dostatok tekutín (predovšetkým

čistú neperlivú vodu).

U  najmenších detí sa odporúča zahusťovanie stravy (ryžový odvar, náhradná mliečna

výživa s  antirefluxnou prísadou, antirefluxné prímesy k  mliečnej výžive). Pri spánku je vhodná

zvýšená poloha hornej časti tela v pozícii na chrbte (u detí nad 1 rok v polohe na ľavom boku

s  miernym vyvýšením hlavičky), polohovanie dieťaťa pri dojčení (prípadne kŕmení), počas

spánku, resp. v detskej sedačke.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Neutralizujúce antacidá (systémovo)

2. Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou

3. Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)

Neutralizujúce antacidá (systémovo)
Neutralizujúce antacidá sú látky na báze alginátov, ktoré reagujú so žalúdočnou kyselinou a vytvárajú tak v

žalúdku vrstvu gélu s takmer neutrálnym pH. Takáto zátka pláva na povrchu obsahu

žalúdka a účinne bráni refluxu.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia alginátov pri refluxe. (zdroj: europepmc.org)

Alginátové preparáty sa u  detí používajú výhradne iba pri jednotlivých epizódach jednorazovo tak, že sa

podajú približne 5-10 minút po dojčení alebo kŕmení.

Náhradná mliečna výživa s antirefluxnou prísadou
Náhradná mliečna výživa sa používa ako náhrada alebo doplnok k  bežnému dojčeniu, resp. ako doplnok

stravy u  detí do 3 rokov života. Náhradná mliečna výživa môže byť doplnená o  tzv. antirefluxnú
prísadu, ktorá má za účel obmedziť alebo eliminovať výskyt refluxu u malých detí.

Mliečne formuly, ktoré sa označujú AR (anti-reflux),  obsahujú zahusťovadlo (škrob, karobovú múčku). V roku

2002 bolo publikované stanovisko Komisie pre výživu ESPHGAN (European Society for Paediatric

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition). V ňom sa uvádza, že na základe dostupných informácií nie je

možné jednoznačne súhlasiť s používaním antirefluxných mliečnych formúl u detí, ktoré trpia fyziologickým

refluxom.

Obrázok 4: Náhradné mliečne výživy s antirefluxnou prísadou znižujú objem pažerákového návratu
a   frekvenciu výskytu reluxu u  detí o  viac ako 50 % pri oboch ukazovateľoch. (zdroj:
meadjohnson.com)

Antirefluxné mliečne náhrady s  obsahom karobovej múčky spôsobujú u  dojčiat rôsolovité riedke
stolice. Niektoré štúdie so zahusťovadlami ukázali, že guarová guma, polysacharidy zo sóje znižovali

absorpciu tukov a cukrov, kalcia, zinku a železa.

Doplnková liečba (zdravotnícke pomôcky a pod.)
Antirefluxné dojčenské fľaše

Antirefluxný fľaškový systém zabezpečuje dieťatku kontrolovaný prietok materského mlieka alebo
náhradnej mliečnej výživy bez podtlaku.

Antirefluxný fľaškový systém redukuje výskyt koliky, grganie, vracanie a nadúvanie, vďaka zníženému

negatívnemu tlaku a nižšiemu vzniku vzduchových bublín.

Obrázok 5: Schéma konštrukcie antirefluxných detských fliaš. (zdroj: wholovesbabies.com)

Závity na antirefluxnom fľaškovom systéme obvykle bývajú kompatibilné s bežnými odsávačkami mlieka.89
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Zdieľať     

Antibiotická liečba

Antibiotiká sú skupinou liečiv určených na terapiu infekcií vyvolaných bakteriálnymi pôvodcami.

V prípade inej ako bakteriálnej etiológie, antibiotiká účinné nie sú a ich podávanie nevedie k

uzdraveniu pacienta, ale naopak, môže ho významne poškodiť.

Obrázok 1: Každá antibiotická liečba by mala mať svoje terapeutické opodstatnenie
a   mala by byť realizovaná v  súlade so zásadami racionálnej farmakoterapie. (zdroj:
pinterest.com)

Liečba antibiotikami sa delí na tri základné skupiny podľa
vzťahu k indikácii a laboratórnej diagnostike:

·         Empirická terapia – postup, ktorý vychádza z veľmi všeobecných kritérií pre voľbu
antiinfektív, kedy sa pred zahájením liečby nevykonáva žiadne mikrobiologické vyšetrenie
zamerané na preukázanie pôvodcu infekcie a zistení jeho citlivosti.

·         Iniciálna /úvodná/ terapia – k zahájeniu liečby vždy predchádza odber klinicky relevantných
vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie.

·         Cielená terapia – je selektívne zameraná na preukázaného pôvodcu infekcie, vychádza
z výsledkov vyšetrenej citlivosti a je logickým pokračovaním iniciálnej terapie, kedy je možné na
základe zistených výsledkov použiť antibiotikum nižšej generácie, ktoré má užšie spektrum, a
tým aj nižší tzv. selekčný tlak.

Dĺžka podávania antibiotík sa zásadne líši podľa typu diagnózy, závažnosti klinického
stavu pacienta a podávaného antibiotika. Pokiaľ sa nezlepší klinický stav pacienta, najneskoršie
do 4 dní od zahájenia antibiotickej liečby, mala by byť vykonaná revízia diagnózy spolu s
eventuálnou zmenou antibiotika. V priebehu tejto doby sú už k dispozícii výsledky pomocných
laboratórnych vyšetrení (mikrobiologické, biochemické).

V globále pripadá najväčšie percento infekčných ochorení na infekcie dýchacích ciest
a infekcie urogenitálneho traktu.

Infekcie dýchacích ciest

V súčasnej dobe sa až 90 % antibiotík používaných v humánnej medicíne podáva v
komunite, z toho až 80 % pri liečbe infekcií dýchacích ciest. V etiopatogenéze týchto

ochorení hrajú primárnu úlohu vírusy, proti ktorým sú antibiotiká neúčinné.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antiseptiká (lokálne)

2. Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)

3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antiseptiká (lokálne)
Lokálne antiseptiká sa používajú pri infekciách hltanu, pri zápaloch mandlí a predovšetkým pri
chorobách z nachladnutia.

Antiseptické pôsobenie uplatňované na sliznici dýchacích ciest môže pri krátkodobom použití napomôcť pri

spomaľovaní šírenia infekcie a eradikácii pôvodcu bakteriálnej infekcie.

Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)
Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení

horných a dolných dýchacích ciest ako sú zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana

a  hltana, prípadne pri závažnejších ochoreniach (akútne a  recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest,

chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a pod.).

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín, ciprofloxacín a  podobne zvyšujú koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v  dýchacích

cestách, čím zvyšujú ich účinnosť.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatín, príp. amyláza a lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a   recidivujúcich zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest . Zároveň vykazuje SET potenciačný

účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú

liečbu.

Urogenitálne infekcie
Infekcie urogenitálneho traktu sú druhou najčastejšou príčinou, kvôli ktorej býva 
zahajovaná antibiotická liečba . Na rozdiel od respiračných infekcií, sú urogenitálne infekcie

spôsobené väčšinou baktériami.

Liečba antibiotikami má v prípade urogenitálnych infekcií obvykle veľmi rýchlu klinickú
odpoveď (spravidla do 24 hodín po zahájení liečby). Úplná eradikácia baktérií alebo ich

signifikantný pokles v moči nastáva obvykle za 48 hodín po zahájení liečby podaním prvej

dávky. Klinické príznaky infekcie horných močových ciest (napr. febrílie) môžu pretrvávať 48

hodín.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (systémovo)

2. Vaginálne antiseptiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

Brusnica veľkoplodá (systémovo)
Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC)

a ďalšie látky. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových ciest, sa považujú najmä PAC

tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérií, a tým zabraňujú ich prichyteniu na epiteliálne bunky

močového mechúra.

V  prípade antibiotickej liečby akútnej infekcie močového mechúra sú prípravky s  obsahom
extraktu brusnice veľkoplodej vhodnou doplnkovou terapiou, ktorá môže urýchliť ústup
subjektívnych ťažkostí a  infekcie.

Vaginálne antiseptiká (lokálne)
Vaginálne antiseptiká sa používajú okrem iného pri  bakteriálnych vaginózach, zmiešaných
infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický, lokálne

anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd: G+

baktérie (stafylokoky a streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides), ale účinkujú aj

na plesne a kvasinky (vrátane Candida) a bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že vaginálne antiseptiká nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru
(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

Vaginálne antiseptiká sa môžu indikovať aj počas antibiotickej liečby bakteriálnych vaginóz s cieľom skrátiť

dobu liečby a prevencie vzniku sekundárnych infekcií.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (bakteriálne vaginózy a pod.), ale aj v rámci procesu

stabilizácie prirodzeného prostredia v pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd, ako sú

pocit pálenia a svrbenia a zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej intímnej hygieny

v prípade, ak existuje riz iko nežiaduceho posunu pH v pošve (napríklad po nechránenom pohlavnom styku

spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Všeobecná podpora pri ATB liečbe

Bez ohľadu na dôvod antibiotickej liečby, jej stav a úspešnosť je pre ňu vhodné zabezpečiť čo

najefektívnejšie fungovanie a  zároveň kompenzovať stavy, ktoré bývajú priamym dôsledkom

antibiotickej terapie.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Probiotiká (substitúcia)

2. Vitamín C a zinok (substitúcia)

3. Rehydratácia

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka.

Nakoľko počas systémovej antibiotickej liečby môže dochádzať súbežne k zníženiu populácie probiotických

kmeňov prirodzene sa vyskytujúcich v tráviacom trakte, je vhodné počas antibiotickej liečby, ako aj krátko

po jej ukončení, sprevádzať liečbu antibiotikami aj vhodnou probiotickou substitúciou.

Vitamín C a zinok (substitúcia)
Niektoré antibiotiká znižujú vstrebávanie vybraných vitamínov a   minerálov, predovšetkým
vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K, zinku, vápnika a magnézia .

Vitamín C a  zinok sú nevyhnutné pre správne fungovanie imunitného systému, ktorý je vplyvom

prebiehajúcej bakteriálnej infekcie, ale aj v dôsledku indikovanej antibiotickej liečby, vystavený nadmernej

záťaži.

Z uvedených dôvodov je vhodné počas prebiehajúcej terapie antibiotikami substituovať vitamín C
a  zinok.

Rehydratácia
Základom správneho účinku väčšiny perorálne podávaných liečiv je dostatočná hydratácia
organizmu. Nedostatok tekutín môže mať negatívny vplyv na mieru absorpcie a   distribúcie
perorálne užívaných liečiv.

V prípade antibiotík, u ktorých miestom účinku majú byť mäkké a parenchymatické tkanivá, je dostatočná

hydratácia organizmu spolurozhodujúcim faktorom ich dostatočného prieniku na miesto určenia a tým, aj

ich antimikrobiálnej účinnosti.

Zvýšené nároky na rehydratáciu sú pri antibiot ickej liečbe kladené v  prípade, ak sa ako nežiaduci účinok

antibiotík objavia hnačkovité stavy.
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Antibiotická liečba

Antibiotiká sú skupinou liečiv určených na terapiu infekcií vyvolaných bakteriálnymi pôvodcami.

V prípade inej ako bakteriálnej etiológie, antibiotiká účinné nie sú a ich podávanie nevedie k

uzdraveniu pacienta, ale naopak, môže ho významne poškodiť.

Obrázok 1: Každá antibiotická liečba by mala mať svoje terapeutické opodstatnenie
a   mala by byť realizovaná v  súlade so zásadami racionálnej farmakoterapie. (zdroj:
pinterest.com)

Liečba antibiotikami sa delí na tri základné skupiny podľa
vzťahu k indikácii a laboratórnej diagnostike:

·         Empirická terapia – postup, ktorý vychádza z veľmi všeobecných kritérií pre voľbu
antiinfektív, kedy sa pred zahájením liečby nevykonáva žiadne mikrobiologické vyšetrenie
zamerané na preukázanie pôvodcu infekcie a zistení jeho citlivosti.

·         Iniciálna /úvodná/ terapia – k zahájeniu liečby vždy predchádza odber klinicky relevantných
vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie.

·         Cielená terapia – je selektívne zameraná na preukázaného pôvodcu infekcie, vychádza
z výsledkov vyšetrenej citlivosti a je logickým pokračovaním iniciálnej terapie, kedy je možné na
základe zistených výsledkov použiť antibiotikum nižšej generácie, ktoré má užšie spektrum, a
tým aj nižší tzv. selekčný tlak.

Dĺžka podávania antibiotík sa zásadne líši podľa typu diagnózy, závažnosti klinického
stavu pacienta a podávaného antibiotika. Pokiaľ sa nezlepší klinický stav pacienta, najneskoršie
do 4 dní od zahájenia antibiotickej liečby, mala by byť vykonaná revízia diagnózy spolu s
eventuálnou zmenou antibiotika. V priebehu tejto doby sú už k dispozícii výsledky pomocných
laboratórnych vyšetrení (mikrobiologické, biochemické).

V globále pripadá najväčšie percento infekčných ochorení na infekcie dýchacích ciest
a infekcie urogenitálneho traktu.

Infekcie dýchacích ciest

V súčasnej dobe sa až 90 % antibiotík používaných v humánnej medicíne podáva v
komunite, z toho až 80 % pri liečbe infekcií dýchacích ciest. V etiopatogenéze týchto

ochorení hrajú primárnu úlohu vírusy, proti ktorým sú antibiotiká neúčinné.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antiseptiká (lokálne)

2. Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)

3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antiseptiká (lokálne)
Lokálne antiseptiká sa používajú pri infekciách hltanu, pri zápaloch mandlí a predovšetkým pri
chorobách z nachladnutia.

Antiseptické pôsobenie uplatňované na sliznici dýchacích ciest môže pri krátkodobom použití napomôcť pri

spomaľovaní šírenia infekcie a eradikácii pôvodcu bakteriálnej infekcie.

Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)
Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení

horných a dolných dýchacích ciest ako sú zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana

a  hltana, prípadne pri závažnejších ochoreniach (akútne a  recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest,

chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a pod.).

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín, ciprofloxacín a  podobne zvyšujú koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v  dýchacích

cestách, čím zvyšujú ich účinnosť.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatín, príp. amyláza a lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a   recidivujúcich zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest . Zároveň vykazuje SET potenciačný

účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú

liečbu.

Urogenitálne infekcie
Infekcie urogenitálneho traktu sú druhou najčastejšou príčinou, kvôli ktorej býva 
zahajovaná antibiotická liečba . Na rozdiel od respiračných infekcií, sú urogenitálne infekcie

spôsobené väčšinou baktériami.

Liečba antibiotikami má v prípade urogenitálnych infekcií obvykle veľmi rýchlu klinickú
odpoveď (spravidla do 24 hodín po zahájení liečby). Úplná eradikácia baktérií alebo ich

signifikantný pokles v moči nastáva obvykle za 48 hodín po zahájení liečby podaním prvej

dávky. Klinické príznaky infekcie horných močových ciest (napr. febrílie) môžu pretrvávať 48

hodín.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (systémovo)

2. Vaginálne antiseptiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

Brusnica veľkoplodá (systémovo)
Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC)

a ďalšie látky. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových ciest, sa považujú najmä PAC

tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérií, a tým zabraňujú ich prichyteniu na epiteliálne bunky

močového mechúra.

V  prípade antibiotickej liečby akútnej infekcie močového mechúra sú prípravky s  obsahom
extraktu brusnice veľkoplodej vhodnou doplnkovou terapiou, ktorá môže urýchliť ústup
subjektívnych ťažkostí a  infekcie.

Vaginálne antiseptiká (lokálne)
Vaginálne antiseptiká sa používajú okrem iného pri  bakteriálnych vaginózach, zmiešaných
infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický, lokálne

anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd: G+

baktérie (stafylokoky a streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides), ale účinkujú aj

na plesne a kvasinky (vrátane Candida) a bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že vaginálne antiseptiká nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru
(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

Vaginálne antiseptiká sa môžu indikovať aj počas antibiotickej liečby bakteriálnych vaginóz s cieľom skrátiť

dobu liečby a prevencie vzniku sekundárnych infekcií.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (bakteriálne vaginózy a pod.), ale aj v rámci procesu

stabilizácie prirodzeného prostredia v pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd, ako sú

pocit pálenia a svrbenia a zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej intímnej hygieny

v prípade, ak existuje riz iko nežiaduceho posunu pH v pošve (napríklad po nechránenom pohlavnom styku

spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Všeobecná podpora pri ATB liečbe

Bez ohľadu na dôvod antibiotickej liečby, jej stav a úspešnosť je pre ňu vhodné zabezpečiť čo

najefektívnejšie fungovanie a  zároveň kompenzovať stavy, ktoré bývajú priamym dôsledkom

antibiotickej terapie.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Probiotiká (substitúcia)

2. Vitamín C a zinok (substitúcia)

3. Rehydratácia

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka.

Nakoľko počas systémovej antibiotickej liečby môže dochádzať súbežne k zníženiu populácie probiotických

kmeňov prirodzene sa vyskytujúcich v tráviacom trakte, je vhodné počas antibiotickej liečby, ako aj krátko

po jej ukončení, sprevádzať liečbu antibiotikami aj vhodnou probiotickou substitúciou.

Vitamín C a zinok (substitúcia)
Niektoré antibiotiká znižujú vstrebávanie vybraných vitamínov a   minerálov, predovšetkým
vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K, zinku, vápnika a magnézia .

Vitamín C a  zinok sú nevyhnutné pre správne fungovanie imunitného systému, ktorý je vplyvom

prebiehajúcej bakteriálnej infekcie, ale aj v dôsledku indikovanej antibiotickej liečby, vystavený nadmernej

záťaži.

Z uvedených dôvodov je vhodné počas prebiehajúcej terapie antibiotikami substituovať vitamín C
a  zinok.

Rehydratácia
Základom správneho účinku väčšiny perorálne podávaných liečiv je dostatočná hydratácia
organizmu. Nedostatok tekutín môže mať negatívny vplyv na mieru absorpcie a   distribúcie
perorálne užívaných liečiv.

V prípade antibiotík, u ktorých miestom účinku majú byť mäkké a parenchymatické tkanivá, je dostatočná

hydratácia organizmu spolurozhodujúcim faktorom ich dostatočného prieniku na miesto určenia a tým, aj

ich antimikrobiálnej účinnosti.

Zvýšené nároky na rehydratáciu sú pri antibiot ickej liečbe kladené v  prípade, ak sa ako nežiaduci účinok

antibiotík objavia hnačkovité stavy.
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Zdieľať     

Antibiotická liečba

Antibiotiká sú skupinou liečiv určených na terapiu infekcií vyvolaných bakteriálnymi pôvodcami.

V prípade inej ako bakteriálnej etiológie, antibiotiká účinné nie sú a ich podávanie nevedie k

uzdraveniu pacienta, ale naopak, môže ho významne poškodiť.

Obrázok 1: Každá antibiotická liečba by mala mať svoje terapeutické opodstatnenie
a   mala by byť realizovaná v  súlade so zásadami racionálnej farmakoterapie. (zdroj:
pinterest.com)

Liečba antibiotikami sa delí na tri základné skupiny podľa
vzťahu k indikácii a laboratórnej diagnostike:

·         Empirická terapia – postup, ktorý vychádza z veľmi všeobecných kritérií pre voľbu
antiinfektív, kedy sa pred zahájením liečby nevykonáva žiadne mikrobiologické vyšetrenie
zamerané na preukázanie pôvodcu infekcie a zistení jeho citlivosti.

·         Iniciálna /úvodná/ terapia – k zahájeniu liečby vždy predchádza odber klinicky relevantných
vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie.

·         Cielená terapia – je selektívne zameraná na preukázaného pôvodcu infekcie, vychádza
z výsledkov vyšetrenej citlivosti a je logickým pokračovaním iniciálnej terapie, kedy je možné na
základe zistených výsledkov použiť antibiotikum nižšej generácie, ktoré má užšie spektrum, a
tým aj nižší tzv. selekčný tlak.

Dĺžka podávania antibiotík sa zásadne líši podľa typu diagnózy, závažnosti klinického
stavu pacienta a podávaného antibiotika. Pokiaľ sa nezlepší klinický stav pacienta, najneskoršie
do 4 dní od zahájenia antibiotickej liečby, mala by byť vykonaná revízia diagnózy spolu s
eventuálnou zmenou antibiotika. V priebehu tejto doby sú už k dispozícii výsledky pomocných
laboratórnych vyšetrení (mikrobiologické, biochemické).

V globále pripadá najväčšie percento infekčných ochorení na infekcie dýchacích ciest
a infekcie urogenitálneho traktu.

Infekcie dýchacích ciest

V súčasnej dobe sa až 90 % antibiotík po užívaných v humánnej medicíne podáva v
komunite, z toho až 80 % pri liečbe infekcií dýchacích ciest. V etiopatogenéze týchto

ochorení hrajú primárnu úlohu vírusy, proti ktorým sú antibiotiká neúčinné.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antiseptiká (lokálne)

2. Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)

3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antiseptiká (lokálne)
Lokálne antiseptiká sa používajú pri infekciách hltanu, pri zápaloch mandlí a predovšetkým pri
chorobách z nachladnutia.

Antiseptické pôsobenie uplatňované na sliznici dýchacích ciest môže pri krátkodobom použití napomôcť pri

spomaľovaní šírenia infekcie a eradikácii pôvodcu bakteriálnej infekcie.

Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)
Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení

horných a dolných dýchacích ciest ako sú zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana

a  hltana, prípadne pri závažnejších ochoreniach (akútne a  recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest,

chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a pod.).

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín, ciprofloxacín a  podobne zvyšujú koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v  dýchacích

cestách, čím zvyšujú ich účinnosť.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatín, príp. amyláza a lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a   recidivujúcich zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest . Zároveň vykazuje SET potenciačný

účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú

liečbu.

Urogenitálne infekcie
Infekcie urogenitálneho traktu sú druhou najčastejšou príčinou, kvôli ktorej býva 
zahajovaná antibiotická liečba . Na rozdiel od respiračných infekcií, sú urogenitálne infekcie

spôsobené väčšinou baktériami.

Liečba antibiotikami má v prípade urogenitálnych infekcií obvykle veľmi rýchlu klinickú
odpoveď (spravidla do 24 hodín po zahájení liečby). Úplná eradikácia baktérií alebo ich

signifikantný pokles v moči nastáva obvykle za 48 hodín po zahájení liečby podaním prvej

dávky. Klinické príznaky infekcie horných močových ciest (napr. febrílie) môžu pretrvávať 48

hodín.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (systémovo)

2. Vaginálne antiseptiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

Brusnica veľkoplodá (systémovo)
Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC)

a ďalšie látky. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových ciest, sa považujú najmä PAC

tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérií, a tým zabraňujú ich prichyteniu na epiteliálne bunky

močového mechúra.

V  prípade antibiotickej liečby akútnej infekcie močového mechúra sú prípravky s  obsahom
extraktu brusnice veľkoplodej vhodnou doplnkovou terapiou, ktorá môže urýchliť ústup
subjektívnych ťažkostí a  infekcie.

Vaginálne antiseptiká (lokálne)
Vaginálne antiseptiká sa používajú okrem iného pri  bakteriálnych vaginózach, zmiešaných
infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický, lokálne

anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd: G+

baktérie (stafylokoky a streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides), ale účinkujú aj

na plesne a kvasinky (vrátane Candida) a bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že vaginálne antiseptiká nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru
(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

Vaginálne antiseptiká sa môžu indikovať aj počas antibiotickej liečby bakteriálnych vaginóz s cieľom skrátiť

dobu liečby a prevencie vzniku sekundárnych infekcií.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (bakteriálne vaginózy a pod.), ale aj v rámci procesu

stabilizácie prirodzeného prostredia v pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd, ako sú

pocit pálenia a svrbenia a zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej intímnej hygieny

v prípade, ak existuje riz iko nežiaduceho posunu pH v pošve (napríklad po nechránenom pohlavnom styku

spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Všeobecná podpora pri ATB liečbe

Bez ohľadu na dôvod antibiotickej liečby, jej stav a úspešnosť je pre ňu vhodné zabezpečiť čo

najefektívnejšie fungovanie a  zároveň kompenzovať stavy, ktoré bývajú priamym dôsledkom

antibiotickej terapie.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Probiotiká (substitúcia)

2. Vitamín C a zinok (substitúcia)

3. Rehydratácia

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka.

Nakoľko počas systémovej antibiotickej liečby môže dochádzať súbežne k zníženiu populácie probiotických

kmeňov prirodzene sa vyskytujúcich v tráviacom trakte, je vhodné počas antibiotickej liečby, ako aj krátko

po jej ukončení, sprevádzať liečbu antibiotikami aj vhodnou probiotickou substitúciou.

Vitamín C a zinok (substitúcia)
Niektoré antibiotiká znižujú vstrebávanie vybraných vitamínov a   minerálov, predovšetkým
vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K, zinku, vápnika a magnézia .

Vitamín C a  zinok sú nevyhnutné pre správne fungovanie imunitného systému, ktorý je vplyvom

prebiehajúcej bakteriálnej infekcie, ale aj v dôsledku indikovanej antibiotickej liečby, vystavený nadmernej

záťaži.

Z uvedených dôvodov je vhodné počas prebiehajúcej terapie antibiotikami substituovať vitamín C
a  zinok.

Rehydratácia
Základom správneho účinku väčšiny perorálne podávaných liečiv je dostatočná hydratácia
organizmu. Nedostatok tekutín môže mať negatívny vplyv na mieru absorpcie a   distribúcie
perorálne užívaných liečiv.

V prípade antibiotík, u ktorých miestom účinku majú byť mäkké a parenchymatické tkanivá, je dostatočná

hydratácia organizmu spolurozhodujúcim faktorom ich dostatočného prieniku na miesto určenia a tým, aj

ich antimikrobiálnej účinnosti.

Zvýšené nároky na rehydratáciu sú pri antibiot ickej liečbe kladené v  prípade, ak sa ako nežiaduci účinok

antibiotík objavia hnačkovité stavy.
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Zdieľať     

Antibiotická liečba

Antibiotiká sú skupinou liečiv určených na terapiu infekcií vyvolaných bakteriálnymi pôvodcami.

V prípade inej ako bakteriálnej etiológie, antibiotiká účinné nie sú a ich podávanie nevedie k

uzdraveniu pacienta, ale naopak, môže ho významne poškodiť.

Obrázok 1: Každá antibiotická liečba by mala mať svoje terapeutické opodstatnenie
a   mala by byť realizovaná v  súlade so zásadami racionálnej farmakoterapie. (zdroj:
pinterest.com)

Liečba antibiotikami sa delí na tri základné skupiny podľa
vzťahu k indikácii a laboratórnej diagnostike:

·         Empirická terapia – postup, ktorý vychádza z veľmi všeobecných kritérií pre voľbu
antiinfektív, kedy sa pred zahájením liečby nevykonáva žiadne mikrobiologické vyšetrenie
zamerané na preukázanie pôvodcu infekcie a zistení jeho citlivosti.

·         Iniciálna /úvodná/ terapia – k zahájeniu liečby vždy predchádza odber klinicky relevantných
vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie.

·         Cielená terapia – je selektívne zameraná na preukázaného pôvodcu infekcie, vychádza
z výsledkov vyšetrenej citlivosti a je logickým pokračovaním iniciálnej terapie, kedy je možné na
základe zistených výsledkov použiť antibiotikum nižšej generácie, ktoré má užšie spektrum, a
tým aj nižší tzv. selekčný tlak.

Dĺžka podávania antibiotík sa zásadne líši podľa typu diagnózy, závažnosti klinického
stavu pacienta a podávaného antibiotika. Pokiaľ sa nezlepší klinický stav pacienta, najneskoršie
do 4 dní od zahájenia antibiotickej liečby, mala by byť vykonaná revízia diagnózy spolu s
eventuálnou zmenou antibiotika. V priebehu tejto doby sú už k dispozícii výsledky pomocných
laboratórnych vyšetrení (mikrobiologické, biochemické).

V globále pripadá najväčšie percento infekčných ochorení na infekcie dýchacích ciest
a infekcie urogenitálneho traktu.

Infekcie dýchacích ciest

V súčasnej dobe sa až 90 % antibiotík po užívaných v humánnej medicíne podáva v
komunite, z toho až 80 % pri liečbe infekcií dýchacích ciest. V etiopatogenéze týchto

ochorení hrajú primárnu úlohu vírusy, proti ktorým sú antibiotiká neúčinné.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antiseptiká (lokálne)

2. Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)

3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antiseptiká (lokálne)
Lokálne antiseptiká sa používajú pri infekciách hltanu, pri zápaloch mandlí a predovšetkým pri
chorobách z nachladnutia.

Antiseptické pôsobenie uplatňované na sliznici dýchacích ciest môže pri krátkodobom použití napomôcť pri

spomaľovaní šírenia infekcie a eradikácii pôvodcu bakteriálnej infekcie.

Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)
Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení

horných a dolných dýchacích ciest ako sú zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana

a  hltana, prípadne pri závažnejších ochoreniach (akútne a  recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest,

chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a pod.).

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín, ciprofloxacín a  podobne zvyšujú koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v  dýchacích

cestách, čím zvyšujú ich účinnosť.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatín, príp. amyláza a lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a   recidivujúcich zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest . Zároveň vykazuje SET potenciačný

účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú

liečbu.

Urogenitálne infekcie
Infekcie urogenitálneho traktu sú druhou najčastejšou príčinou, kvôli ktorej býva 
zahajovaná antibiotická liečba . Na rozdiel od respiračných infekcií, sú urogenitálne infekcie

spôsobené väčšinou baktériami.

Liečba antibiotikami má v prípade urogenitálnych infekcií obvykle veľmi rýchlu klinickú
odpoveď (spravidla do 24 hodín po zahájení liečby). Úplná eradikácia baktérií alebo ich

signifikantný pokles v moči nastáva obvykle za 48 hodín po zahájení liečby podaním prvej

dávky. Klinické príznaky infekcie horných močových ciest (napr. febrílie) môžu pretrvávať 48

hodín.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (systémovo)

2. Vaginálne antiseptiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

Brusnica veľkoplodá (systémovo)
Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC)

a ďalšie látky. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových ciest, sa považujú najmä PAC

tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérií, a tým zabraňujú ich prichyteniu na epiteliálne bunky

močového mechúra.

V  prípade antibiotickej liečby akútnej infekcie močového mechúra sú prípravky s  obsahom
extraktu brusnice veľkoplodej vhodnou doplnkovou terapiou, ktorá môže urýchliť ústup
subjektívnych ťažkostí a  infekcie.

Vaginálne antiseptiká (lokálne)
Vaginálne antiseptiká sa používajú okrem iného pri  bakteriálnych vaginózach, zmiešaných
infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický, lokálne

anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd: G+

baktérie (stafylokoky a streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides), ale účinkujú aj

na plesne a kvasinky (vrátane Candida) a bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že vaginálne antiseptiká nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru
(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

Vaginálne antiseptiká sa môžu indikovať aj počas antibiotickej liečby bakteriálnych vaginóz s cieľom skrátiť

dobu liečby a prevencie vzniku sekundárnych infekcií.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (bakteriálne vaginózy a pod.), ale aj v rámci procesu

stabilizácie prirodzeného prostredia v pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd, ako sú

pocit pálenia a svrbenia a zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej intímnej hygieny

v prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v pošve (napríklad po nechránenom pohlavnom styku

spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Všeobecná podpora pri ATB liečbe

Bez ohľadu na dôvod antibiotickej liečby, jej stav a úspešnosť je pre ňu vhodné zabezpečiť čo

najefektívnejšie fungovanie a  zároveň kompenzovať stavy, ktoré bývajú priamym dôsledkom

antibiotickej terapie.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Probiotiká (substitúcia)

2. Vitamín C a zinok (substitúcia)

3. Rehydratácia

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka.

Nakoľko počas systémovej antibiotickej liečby môže dochádzať súbežne k zníženiu populácie probiotických

kmeňov prirodzene sa vyskytujúcich v tráviacom trakte, je vhodné počas antibiotickej liečby, ako aj krátko

po jej ukončení, sprevádzať liečbu antibiotikami aj vhodnou probiotickou substitúciou.

Vitamín C a zinok (substitúcia)
Niektoré antibiotiká znižujú vstrebávanie vybraných vitamínov a   minerálov, predovšetkým
vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K, zinku, vápnika a magnézia .

Vitamín C a  zinok sú nevyhnutné pre správne fungovanie imunitného systému, ktorý je vplyvom

prebiehajúcej bakteriálnej infekcie, ale aj v dôsledku indikovanej antibiotickej liečby, vystavený nadmernej

záťaži.

Z uvedených dôvodov je vhodné počas prebiehajúcej terapie antibiotikami substituovať vitamín C
a  zinok.

Rehydratácia
Základom správneho účinku väčšiny perorálne podávaných liečiv je dostatočná hydratácia
organizmu. Nedostatok tekutín môže mať negatívny vplyv na mieru absorpcie a   distribúcie
perorálne užívaných liečiv.

V prípade antibiotík, u ktorých miestom účinku majú byť mäkké a parenchymatické tkanivá, je dostatočná

hydratácia organizmu spolurozhodujúcim faktorom ich dostatočného prieniku na miesto určenia a tým, aj

ich antimikrobiálnej účinnosti.

Zvýšené nároky na rehydratáciu sú pri antibiot ickej liečbe kladené v  prípade, ak sa ako nežiaduci účinok

antibiotík objavia hnačkovité stavy.
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Zdieľať     

Antibiotická liečba

Antibiotiká sú skupinou liečiv určených na terapiu infekcií vyvolaných bakteriálnymi pôvodcami.

V prípade inej ako bakteriálnej etiológie, antibiotiká účinné nie sú a ich podávanie nevedie k

uzdraveniu pacienta, ale naopak, môže ho významne poškodiť.

Obrázok 1: Každá antibiotická liečba by mala mať svoje terapeutické opodstatnenie
a   mala by byť realizovaná v  súlade so zásadami racionálnej farmakoterapie. (zdroj:
pinterest.com)

Liečba antibiotikami sa delí na tri základné skupiny podľa
vzťahu k indikácii a laboratórnej diagnostike:

·         Empirická terapia – postup, ktorý vychádza z veľmi všeobecných kritérií pre voľbu
antiinfektív, kedy sa pred zahájením liečby nevykonáva žiadne mikrobiologické vyšetrenie
zamerané na preukázanie pôvodcu infekcie a zistení jeho citlivosti.

·         Iniciálna /úvodná/ terapia – k zahájeniu liečby vždy predchádza odber klinicky relevantných
vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie.

·         Cielená terapia – je selektívne zameraná na preukázaného pôvodcu infekcie, vychádza
z výsledkov vyšetrenej citlivosti a je logickým pokračovaním iniciálnej terapie, kedy je možné na
základe zistených výsledkov použiť antibiotikum nižšej generácie, ktoré má užšie spektrum, a
tým aj nižší tzv. selekčný tlak.

Dĺžka podávania antibiotík sa zásadne líši podľa typu diagnózy, závažnosti klinického
stavu pacienta a podávaného antibiotika. Pokiaľ sa nezlepší klinický stav pacienta, najneskoršie
do 4 dní od zahájenia antibiotickej liečby, mala by byť vykonaná revízia diagnózy spolu s
eventuálnou zmenou antibiotika. V priebehu tejto doby sú už k dispozícii výsledky pomocných
laboratórnych vyšetrení (mikrobiologické, biochemické).

V globále pripadá najväčšie percento infekčných ochorení na infekcie dýchacích ciest
a infekcie urogenitálneho traktu.

Infekcie dýchacích ciest

V súčasnej dobe sa až 90 % antibiotík po užívaných v humánnej medicíne podáva v
komunite, z toho až 80 % pri liečbe infekcií dýchacích ciest. V etiopatogenéze týchto

ochorení hrajú primárnu úlohu vírusy, proti ktorým sú antibiotiká neúčinné.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antiseptiká (lokálne)

2. Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)

3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antiseptiká (lokálne)
Lokálne antiseptiká sa používajú pri infekciách hltanu, pri zápaloch mandlí a predovšetkým pri
chorobách z nachladnutia.

Antiseptické pôsobenie uplatňované na sliznici dýchacích ciest môže pri krátkodobom použití napomôcť pri

spomaľovaní šírenia infekcie a eradikácii pôvodcu bakteriálnej infekcie.

Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)
Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení

horných a dolných dýchacích ciest ako sú zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana

a  hltana, prípadne pri závažnejších ochoreniach (akútne a  recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest,

chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a pod.).

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín, ciprofloxacín a  podobne zvyšujú koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v  dýchacích

cestách, čím zvyšujú ich účinnosť.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatín, príp. amyláza a lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a   recidivujúcich zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest . Zároveň vykazuje SET potenciačný

účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú

liečbu.

Urogenitálne infekcie
Infekcie urogenitálneho traktu sú druhou najčastejšou príčinou, kvôli ktorej býva 
zahajovaná antibiotická liečba . Na rozdiel od respiračných infekcií, sú urogenitálne infekcie

spôsobené väčšinou baktériami.

Liečba antibiotikami má v prípade urogenitálnych infekcií obvykle veľmi rýchlu klinickú
odpoveď (spravidla do 24 hodín po zahájení liečby). Úplná eradikácia baktérií alebo ich

signifikantný pokles v moči nastáva obvykle za 48 hodín po zahájení liečby podaním prvej

dávky. Klinické príznaky infekcie horných močových ciest (napr. febrílie) môžu pretrvávať 48

hodín.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (systémovo)

2. Vaginálne antiseptiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

Brusnica veľkoplodá (systémovo)
Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC)

a ďalšie látky. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových ciest, sa považujú najmä PAC

tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérií, a tým zabraňujú ich prichyteniu na epiteliálne bunky

močového mechúra.

V  prípade antibiotickej liečby akútnej infekcie močového mechúra sú prípravky s  obsahom
extraktu brusnice veľkoplodej vhodnou doplnkovou terapiou, ktorá môže urýchliť ústup
subjektívnych ťažkostí a  infekcie.

Vaginálne antiseptiká (lokálne)
Vaginálne antiseptiká sa používajú okrem iného pri  bakteriálnych vaginózach, zmiešaných
infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický, lokálne

anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd: G+

baktérie (stafylokoky a streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides), ale účinkujú aj

na plesne a kvasinky (vrátane Candida) a bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že vaginálne antiseptiká nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru
(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

Vaginálne antiseptiká sa môžu indikovať aj počas antibiotickej liečby bakteriálnych vaginóz s cieľom skrátiť

dobu liečby a prevencie vzniku sekundárnych infekcií.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (bakteriálne vaginózy a pod.), ale aj v rámci procesu

stabilizácie prirodzeného prostredia v pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd, ako sú

pocit pálenia a svrbenia a zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej intímnej hygieny

v prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v pošve (napríklad po nechránenom pohlavnom styku

spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Všeobecná podpora pri ATB liečbe

Bez ohľadu na dôvod antibiotickej liečby, jej stav a úspešnosť je pre ňu vhodné zabezpečiť čo

najefektívnejšie fungovanie a  zároveň kompenzovať stavy, ktoré bývajú priamym dôsledkom

antibiotickej terapie.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Probiotiká (substitúcia)

2. Vitamín C a zinok (substitúcia)

3. Rehydratácia

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka.

Nakoľko počas systémovej antibiotickej liečby môže dochádzať súbežne k zníženiu populácie probiotických

kmeňov prirodzene sa vyskytujúcich v tráviacom trakte, je vhodné počas antibiotickej liečby, ako aj krátko

po jej ukončení, sprevádzať liečbu antibiotikami aj vhodnou probiotickou substitúciou.

Vitamín C a zinok (substitúcia)
Niektoré antibiotiká znižujú vstrebávanie vybraných vitamínov a   minerálov, predovšetkým
vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K, zinku, vápnika a magnézia .

Vitamín C a  zinok sú nevyhnutné pre správne fungovanie imunitného systému, ktorý je vplyvom

prebiehajúcej bakteriálnej infekcie, ale aj v dôsledku indikovanej antibiotickej liečby, vystavený nadmernej

záťaži.

Z uvedených dôvodov je vhodné počas prebiehajúcej terapie antibiotikami substituovať vitamín C
a  zinok.

Rehydratácia
Základom správneho účinku väčšiny perorálne podávaných liečiv je dostatočná hydratácia
organizmu. Nedostatok tekutín môže mať negatívny vplyv na mieru absorpcie a   distribúcie
perorálne užívaných liečiv.

V prípade antibiotík, u ktorých miestom účinku majú byť mäkké a parenchymatické tkanivá, je dostatočná

hydratácia organizmu spolurozhodujúcim faktorom ich dostatočného prieniku na miesto určenia a tým, aj

ich antimikrobiálnej účinnosti.

Zvýšené nároky na rehydratáciu sú pri antibiot ickej liečbe kladené v  prípade, ak sa ako nežiaduci účinok

antibiotík objavia hnačkovité stavy.
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Zdieľať     

Antibiotická liečba

Antibiotiká sú skupinou liečiv určených na terapiu infekcií vyvolaných bakteriálnymi pôvodcami.

V prípade inej ako bakteriálnej etiológie, antibiotiká účinné nie sú a ich podávanie nevedie k

uzdraveniu pacienta, ale naopak, môže ho významne poškodiť.

Obrázok 1: Každá antibiotická liečba by mala mať svoje terapeutické opodstatnenie
a   mala by byť realizovaná v  súlade so zásadami racionálnej farmakoterapie. (zdroj:
pinterest.com)

Liečba antibiotikami sa delí na tri základné skupiny podľa
vzťahu k indikácii a laboratórnej diagnostike:

·         Empirická terapia – postup, ktorý vychádza z veľmi všeobecných kritérií pre voľbu
antiinfektív, kedy sa pred zahájením liečby nevykonáva žiadne mikrobiologické vyšetrenie
zamerané na preukázanie pôvodcu infekcie a zistení jeho citlivosti.

·         Iniciálna /úvodná/ terapia – k zahájeniu liečby vždy predchádza odber klinicky relevantných
vzoriek biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie.

·         Cielená terapia – je selektívne zameraná na preukázaného pôvodcu infekcie, vychádza
z výsledkov vyšetrenej citlivosti a je logickým pokračovaním iniciálnej terapie, kedy je možné na
základe zistených výsledkov použiť antibiotikum nižšej generácie, ktoré má užšie spektrum, a
tým aj nižší tzv. selekčný tlak.

Dĺžka podávania antibiotík sa zásadne líši podľa typu diagnózy, závažnosti klinického
stavu pacienta a podávaného antibiotika. Pokiaľ sa nezlepší klinický stav pacienta, najneskoršie
do 4 dní od zahájenia antibiotickej liečby, mala by byť vykonaná revízia diagnózy spolu s
eventuálnou zmenou antibiotika. V priebehu tejto doby sú už k dispozícii výsledky pomocných
laboratórnych vyšetrení (mikrobiologické, biochemické).

V globále pripadá najväčšie percento infekčných ochorení na infekcie dýchacích ciest
a infekcie urogenitálneho traktu.

Infekcie dýchacích ciest

V súčasnej dobe sa až 90 % antibiotík po užívaných v humánnej medicíne podáva v
komunite, z toho až 80 % pri liečbe infekcií dýchacích ciest. V etiopatogenéze týchto

ochorení hrajú primárnu úlohu vírusy, proti ktorým sú antibiotiká neúčinné.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antiseptiká (lokálne)

2. Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)

3. Systémová enzýmová terapia (substitúcia)

Antiseptiká (lokálne)
Lokálne antiseptiká sa používajú pri infekciách hltanu, pri zápaloch mandlí a predovšetkým pri
chorobách z nachladnutia.

Antiseptické pôsobenie uplatňované na sliznici dýchacích ciest môže pri krátkodobom použití napomôcť pri

spomaľovaní šírenia infekcie a eradikácii pôvodcu bakteriálnej infekcie.

Expektoranciá a mukolytiká (systémovo)
Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych

a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest. Expektoranciá sa používajú pri liečbe akútnych ochorení

horných a dolných dýchacích ciest ako sú zápal priedušiek, nádcha, zápal prínosových dutín, zápal hrtana

a  hltana, prípadne pri závažnejších ochoreniach (akútne a  recidivujúce zápaly dolných dýchacích ciest,

chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale a pod.).

Pri niektorých expektoranciách bolo preukázané, že pri súčasnom podávaní s antibiotikami typu amoxicilín,

klaritromycín, ciprofloxacín a  podobne zvyšujú koncentráciu týchto antiinfekčných liečiv v  dýchacích

cestách, čím zvyšujú ich účinnosť.

Systémová enzýmová terapia (substitúcia)
Systémová enzýmová terapia je typom podpornej suplementačnej liečby, pri ktorej sa využívajú

proteolytické enzýmy (bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatín, príp. amyláza a lipáza).

V prípade infekcií dýchacích ciest je možné indikovať enzýmovú terapiu pri chronických
a   recidivujúcich zápaloch horných aj dolných dýchacích ciest . Zároveň vykazuje SET potenciačný

účinok na niektoré typy antibiotík pri ich súčasnom podávaní, a preto je možné ich indikovať ako podpornú

liečbu.

Urogenitálne infekcie
Infekcie urogenitálneho traktu sú druhou najčastejšou príčinou, kvôli ktorej býva 
zahajovaná antibiotická liečba . Na rozdiel od respiračných infekcií, sú urogenitálne infekcie

spôsobené väčšinou baktériami.

Liečba antibiotikami má v prípade urogenitálnych infekcií obvykle veľmi rýchlu klinickú
odpoveď (spravidla do 24 hodín po zahájení liečby). Úplná eradikácia baktérií alebo ich

signifikantný pokles v moči nastáva obvykle za 48 hodín po zahájení liečby podaním prvej

dávky. Klinické príznaky infekcie horných močových ciest (napr. febrílie) môžu pretrvávať 48

hodín.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (systémovo)

2. Vaginálne antiseptiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

Brusnica veľkoplodá (systémovo)
Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC)

a ďalšie látky. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových ciest, sa považujú najmä PAC

tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérií, a tým zabraňujú ich prichyteniu na epiteliálne bunky

močového mechúra.

V  prípade antibiotickej liečby akútnej infekcie močového mechúra sú prípravky s  obsahom
extraktu brusnice veľkoplodej vhodnou doplnkovou terapiou, ktorá môže urýchliť ústup
subjektívnych ťažkostí a  infekcie.

Vaginálne antiseptiká (lokálne)
Vaginálne antiseptiká sa používajú okrem iného pri  bakteriálnych vaginózach, zmiešaných
infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický, lokálne

anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd: G+

baktérie (stafylokoky a streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides), ale účinkujú aj

na plesne a kvasinky (vrátane Candida) a bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že vaginálne antiseptiká nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru
(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

Vaginálne antiseptiká sa môžu indikovať aj počas antibiotickej liečby bakteriálnych vaginóz s cieľom skrátiť

dobu liečby a prevencie vzniku sekundárnych infekcií.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (bakteriálne vaginózy a pod.), ale aj v rámci procesu

stabilizácie prirodzeného prostredia v pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd, ako sú

pocit pálenia a svrbenia a zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej intímnej hygieny

v prípade, ak existuje riz iko nežiaduceho posunu pH v pošve (napríklad po nechránenom pohlavnom styku

spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Všeobecná podpora pri ATB liečbe

Bez ohľadu na dôvod antibiotickej liečby, jej stav a úspešnosť je pre ňu vhodné zabezpečiť čo

najefektívnejšie fungovanie a  zároveň kompenzovať stavy, ktoré bývajú priamym dôsledkom

antibiotickej terapie.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Probiotiká (substitúcia)

2. Vitamín C a zinok (substitúcia)

3. Rehydratácia

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne
priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v

organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus

človeka.

Nakoľko počas systémovej antibiotickej liečby môže dochádzať súbežne k zníženiu populácie probiotických

kmeňov prirodzene sa vyskytujúcich v tráviacom trakte, je vhodné počas antibiotickej liečby, ako aj krátko

po jej ukončení, sprevádzať liečbu antibiotikami aj vhodnou probiotickou substitúciou.

Vitamín C a zinok (substitúcia)
Niektoré antibiotiká znižujú vstrebávanie vybraných vitamínov a   minerálov, predovšetkým
vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K, zinku, vápnika a magnézia .

Vitamín C a  zinok sú nevyhnutné pre správne fungovanie imunitného systému, ktorý je vplyvom

prebiehajúcej bakteriálnej infekcie, ale aj v dôsledku indikovanej antibiotickej liečby, vystavený nadmernej

záťaži.

Z uvedených dôvodov je vhodné počas prebiehajúcej terapie antibiotikami substituovať vitamín C
a  zinok.

Rehydratácia
Základom správneho účinku väčšiny perorálne podávaných liečiv je dostatočná hydratácia
organizmu. Nedostatok tekutín môže mať negatívny vplyv na mieru absorpcie a   distribúcie
perorálne užívaných liečiv.

V prípade antibiotík, u ktorých miestom účinku majú byť mäkké a parenchymatické tkanivá, je dostatočná

hydratácia organizmu spolurozhodujúcim faktorom ich dostatočného prieniku na miesto určenia a tým, aj

ich antimikrobiálnej účinnosti.

Zvýšené nároky na rehydratáciu sú pri antibiot ickej liečbe kladené v  prípade, ak sa ako nežiaduci účinok

antibiotík objavia hnačkovité stavy.
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Zdieľať     

Potravinová alergia je definovaná ako nežiaduca imunologická odpoveď na potravinu,
ktorá môže byť včasného alebo oneskoreného typu (IgE príp. non-IgE). Patrí do skupiny
takzvaných nežiaducich potravinových reakcií, ktorých podkladom nemusí byť vždy
alergia . 

Od pravých alergických reakcií je nutné odlíšiť skupinu nežiaducich reakcií na potraviny, ktoré

môžu byť toxické (vyvolané toxínmi baktérií – staf ylokokový enterotoxín) alebo

neimunologické (enzymatické – intolerancia laktózy, farmakologické – chemické látky v

potrave). Falošná potravinová alergia (pseudoalergia) má klinické prejavy podobné alergii ale

je vyvolaná vysokým obsahom biogénnych amínov v potrave (histamín, putrescín). Za rozvoj

potravinovej alergie zodpovedá najmä genetická predispozícia, kedy riziko jej prepuknutia

u dieťaťa, ktoré má oboch rodičov alergikov, je až 80 %. Ak je alergikom len jeden rodič, tak je

toto riziko 40 až 50 %  a u detí, ktoré nemajú v rodine alergika je pravdepodobnosť len 20 až 30

%. Zatiaľ jediným účinným spôsobom prevencie a liečby potravinovej alergie je vyhýbať
sa alergénom. Vo všeobecnosti sa k preventívnym opatreniam radí aj dojčenie dieťaťa aspoň

po dobu prvých 6 mesiacov života, resp. používanie mliečnych náhrad (u detí s vyšším rizikom

sa uprednostňujú hypoalergénne mliečne náhrady). 

Obrázok 1. Úloha materského mlieka a  probiotík pri prevencii potravinovej alergie.
(zdroj: solen.sk) 

Hypoalergénne náhradné mliečne výživy s nízkym (parciálnym) stupňom hydrolýzy (obvykle

označené symbolom HA) sú schopné antigénnej stimulácie a zároveň indukcii orálnej

tolerancie. Pre porovnanie, náhradné mlieka s vysokým stupňom hydrolýzy (tzv. extenzívne

hydrolyzáty) už nie sú určené na primárnu prevenciu, ale na liečbu alergie na bielkovinu

kravského mlieka.

K ďalším opatreniam patrí:

nepoužívať mliečne formuly na báze sójovej bielkoviny,

nemliečne príkrmy zavádzať až po 6. mesiaci života dieťaťa,

nemliečne príkrmy majú byť monokomponentné, začínajú sa pridávať potraviny, u ktorých sa

predpokladá najmenšia pravdepodobnosť vyvolania reakcie (ryža, zemiaky, mrkva, brokolica,

hrušky, jablká, morčacie, kuracie mäso),

vysokoalergénne sa pridávajú až po ukončenom 1. roku života (u detí s atopickou anamnézou

vybrané potraviny ešte neskôr),

pridávanie nových potravín má byť postupné s  intervalom 1-3 týždne, aby bolo možné

odsledovať reakcie.

Doplnkovú úlohu pri primárnej prevencii potravinových alergií zohrávajú probiotiká. Odporúča

sa podávanie matke asi od 20. týždňa tehotenstva a následne dieťaťu v prvých 6 mesiacoch

života. Základom sekundárnej prevencie potravinovej alergie je podávanie systémových H1-

antihistaminík. Nakoľko prejavy potravinovej alergie môžu mať fatálny priebeh, každý pacient

so závažnou potravinovou alergiou by mal byť vybavený pohotovostným balíčkom (p.o.

kortikoid, H1-antihistaminikum, bronchodilatačný sprej) spolu s adrenalínovým perom

(autoinjektor). 

Obrázok 2. Vhodné a  nevhodné potraviny z  hľadiska možného rozvoja potravinovej
alergie. (zdroj: solen.sk) 

Najčastejšími potravinami spôsobujúcimi alergické reakcie sú arašidy, orechy, ryby, morské

plody, syry, zeler, med, jablko a potravinové aditíva. U detí sú to najmä kravské mlieko, vaječný

bielok, arašidy, orechy, sója a pšenica. 

Obrázok 3. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka – ABKM.
(nestlehealthscience.cz) 

Potravinová alergia sa môže prejavovať rôznymi ťažkosťami:

Tráviace prejavy Patria sem nevoľnosť, plynatosť, hnačka, bolesti brucha, nechutenstvo,

vracanie, neprospievanie, brušné koliky, pálenie záhy, afty na slizniciach dutiny ústnej,

eventuálne mapy na jazyku.

Kožné prejavy Zahŕňajú predovšetkým atopický ekzém, svrbenie kože a žihľavku.

Dýchacie prejavy Do tejto skupiny patria predovšetkým nádcha, opuch nosovej sliznice, kašeľ

a bronchospazmus.

Orálny alergický syndróm Tento špecifický prejav potravinovej alergie sa prejavuje svrbením

pier, ústnej dutiny, hrdla, prípadne aj opuchom a začervenaním okolo pier. Niekedy sa príznaky

obmedzujú len na škriabanie v krku.

Námahou vyvolaná potravinová anafylaxia Tento stav sa vyskytuje väčšinou od 30 minút

až 6 hodín po požití alergizujúcej potraviny a  súčasnej fyzickej aktivite, ktorá inak u daného

jedinca nepredstavuje alergén.

Anafylaxia Ide o závažnú multiorgánovú systémovú reakciu, ktorú sprevádza pocit nevoľnosti,

sčervenenie pokožky, svrbenie, zhoršené dýchanie, búšenie srdca, výrazný pocit strachu,

točenie hlavy, niekedy samovoľný odchod stolice a pomočenie. V najzávažnejších prípadoch sa

môže rozvinúť anafylaktická šoková reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. Emolienciá (lokálne)

3. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej úrovni

plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú hemato-

encefalickou bariérou sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné
agonisty – stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom
počet neaktívnych receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1 -antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1 -antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibícii uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z mastocytov

bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše desloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom účinku po

perorálnom podaní.  

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej ako 1

osoba z 10 000).

V  prípade liečby prejavov potravinovej alergie sa H1-antihistaminiká majú používať prednost ne
v  prípadoch, kedy sa medzi príznakmi objavuje urtikária. V  ostatných prípadoch nemá ísť pri
potravinovej alergii o lieky prvej voľby, ale iba o súčasť komplexného manažmentu pacienta.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku (zvýšiť

podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na
humektanty (zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože
oklúziu, čím nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a záro veň podporujú biosyntézu
lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humektanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyaluronát sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum a tým

zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z
výskytu kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov,
alergikov a astmatikov.

V prí pade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať
probiotické baktérie od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré trpia

alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u nich

pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Potravinová alergia je definovaná ako nežiaduca imunologická odpoveď na potravinu,
ktorá môže byť včasného alebo oneskoreného typu (IgE príp. non-IgE). Patrí do skupiny
takzvaných nežiaducich potravinových reakcií, ktorých podkladom nemusí byť vždy
alergia . 

Od pravých alergických reakcií je nutné odlíšiť skupinu nežiaducich reakcií na potraviny, ktoré

môžu byť toxické (vyvolané toxínmi baktérií – staf ylokokový enterotoxín) alebo

neimunologické (enzymatické – intolerancia laktózy, farmakologické – chemické látky v

potrave). Falošná potravinová alergia (pseudoalergia) má klinické prejavy podobné alergii ale

je vyvolaná vysokým obsahom biogénnych amínov v potrave (histamín, putrescín). Za rozvoj

potravinovej alergie zodpovedá najmä genetická predispozícia, kedy riziko jej prepuknutia

u dieťaťa, ktoré má oboch rodičov alergikov, je až 80 %. Ak je alergikom len jeden rodič, tak je

toto riziko 40 až 50 %  a u detí, ktoré nemajú v rodine alergika je pravdepodobnosť len 20 až 30

%. Zatiaľ jediným účinným spôsobom prevencie a liečby potravinovej alergie je vyhýbať
sa alergénom. Vo všeobecnosti sa k preventívnym opatreniam radí aj dojčenie dieťaťa aspoň

po dobu prvých 6 mesiacov života, resp. používanie mliečnych náhrad (u detí s vyšším rizikom

sa uprednostňujú hypoalergénne mliečne náhrady). 

Obrázok 1. Úloha materského mlieka a  probiotík pri prevencii potravinovej alergie.
(zdroj: solen.sk) 

Hypoalergénne náhradné mliečne výživy s nízkym (parciálnym) stupňom hydrolýzy (obvykle

označené symbolom HA) sú schopné antigénnej stimulácie a zároveň indukcii orálnej

tolerancie. Pre porovnanie, náhradné mlieka s vysokým stupňom hydrolýzy (tzv. extenzívne

hydrolyzáty) už nie sú určené na primárnu prevenciu, ale na liečbu alergie na bielkovinu

kravského mlieka.

K ďalším opatreniam patrí:

nepoužívať mliečne formuly na báze sójovej bielkoviny,

nemliečne príkrmy zavádzať až po 6. mesiaci života dieťaťa,

nemliečne príkrmy majú byť monokomponentné, začínajú sa pridávať potraviny, u ktorých sa

predpokladá najmenšia pravdepodobnosť vyvolania reakcie (ryža, zemiaky, mrkva, brokolica,

hrušky, jablká, morčacie, kuracie mäso),

vysokoalergénne sa pridávajú až po ukončenom 1. roku života (u detí s atopickou anamnézou

vybrané potraviny ešte neskôr),

pridávanie nových potravín má byť postupné s  intervalom 1-3 týždne, aby bolo možné

odsledovať reakcie.

Doplnkovú úlohu pri primárnej prevencii potravinových alergií zohrávajú probiotiká. Odporúča

sa podávanie matke asi od 20. týždňa tehotenstva a následne dieťaťu v prvých 6 mesiacoch

života. Základom sekundárnej prevencie potravinovej alergie je podávanie systémových H1-

antihistaminík. Nakoľko prejavy potravinovej alergie môžu mať fatálny priebeh, každý pacient

so závažnou potravinovou alergiou by mal byť vybavený pohotovostným balíčkom (p.o.

kortikoid, H1-antihistaminikum, bronchodilatačný sprej) spolu s adrenalínovým perom

(autoinjektor). 

Obrázok 2. Vhodné a  nevhodné potraviny z  hľadiska možného rozvoja potravinovej
alergie. (zdroj: solen.sk) 

Najčastejšími potravinami spôsobujúcimi alergické reakcie sú arašidy, orechy, ryby, morské

plody, syry, zeler, med, jablko a potravinové aditíva. U detí sú to najmä kravské mlieko, vaječný

bielok, arašidy, orechy, sója a pšenica. 

Obrázok 3. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka – ABKM.
(nestlehealthscience.cz) 

Potravinová alergia sa môže prejavovať rôznymi ťažkosťami:

Tráviace prejavy Patria sem nevoľnosť, plynatosť, hnačka, bolesti brucha, nechutenstvo,

vracanie, neprospievanie, brušné koliky, pálenie záhy, afty na slizniciach dutiny ústnej,

eventuálne mapy na jazyku.

Kožné prejavy Zahŕňajú predovšetkým atopický ekzém, svrbenie kože a žihľavku.

Dýchacie prejavy Do tejto skupiny patria predovšetkým nádcha, opuch nosovej sliznice, kašeľ

a bronchospazmus.

Orálny alergický syndróm Tento špecifický prejav potravinovej alergie sa prejavuje svrbením

pier, ústnej dutiny, hrdla, prípadne aj opuchom a začervenaním okolo pier. Niekedy sa príznaky

obmedzujú len na škriabanie v krku.

Námahou vyvolaná potravinová anafylaxia Tento stav sa vyskytuje väčšinou od 30 minút

až 6 hodín po požití alergizujúcej potraviny a  súčasnej fyzickej aktivite, ktorá inak u daného

jedinca nepredstavuje alergén.

Anafylaxia Ide o závažnú multiorgánovú systémovú reakciu, ktorú sprevádza pocit nevoľnosti,

sčervenenie pokožky, svrbenie, zhoršené dýchanie, búšenie srdca, výrazný pocit strachu,

točenie hlavy, niekedy samovoľný odchod stolice a pomočenie. V najzávažnejších prípadoch sa

môže rozvinúť anafylaktická šoková reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. Emolienciá (lokálne)

3. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej úrovni

plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú hemato-

encefalickou bariérou sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné
agonisty – stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom
počet neaktívnych receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1 -antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1 -antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibícii uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z mastocytov

bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše desloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom účinku po

perorálnom podaní.  

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej ako 1

osoba z 10 000).

V  prípade liečby prejavov potravinovej alergie sa H1-antihistaminiká majú používať prednost ne
v  prípadoch, kedy sa medzi príznakmi objavuje urtikária. V  ostatných prípadoch nemá ísť pri
potravinovej alergii o lieky prvej voľby, ale iba o súčasť komplexného manažmentu pacienta.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku (zvýšiť

podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na
humektanty (zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože
oklúziu, čím nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a záro veň podporujú biosyntézu
lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humektanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyaluronát sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum a tým

zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z
výskytu kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov,
alergikov a astmatikov.

V prí pade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať
probiotické baktérie od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré trpia

alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u nich

pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Potravinová alergia je definovaná ako nežiaduca imunologická odpoveď na potravinu,
ktorá môže byť včasného alebo oneskoreného typu (IgE príp. non-IgE). Patrí do skupiny
takzvaných nežiaducich potravinových reakcií, ktorých podkladom nemusí byť vždy
alergia . 

Od pravých alergických reakcií je nutné odlíšiť skupinu nežiaducich reakcií na potraviny, ktoré

môžu byť toxické (vyvolané toxínmi baktérií – staf ylokokový enterotoxín) alebo

neimunologické (enzymatické – intolerancia laktózy, farmakologické – chemické látky v

potrave). Falošná potravinová alergia (pseudoalergia) má klinické prejavy podobné alergii ale

je vyvolaná vysokým obsahom biogénnych amínov v potrave (histamín, putrescín). Za rozvoj

potravinovej alergie zodpovedá najmä genetická predispozícia, kedy riziko jej prepuknutia

u dieťaťa, ktoré má oboch rodičov alergikov, je až 80 %. Ak je alergikom len jeden rodič, tak je

toto riziko 40 až 50 %  a u detí, ktoré nemajú v rodine alergika je pravdepodobnosť len 20 až 30

%. Zatiaľ jediným účinným spôsobom prevencie a liečby potravinovej alergie je vyhýbať
sa alergénom. Vo všeobecnosti sa k preventívnym opatreniam radí aj dojčenie dieťaťa aspoň

po dobu prvých 6 mesiacov života, resp. používanie mliečnych náhrad (u detí s vyšším rizikom

sa uprednostňujú hypoalergénne mliečne náhrady). 

Obrázok 1. Úloha materského mlieka a  probiotík pri prevencii potravinovej alergie.
(zdroj: solen.sk) 

Hypoalergénne náhradné mliečne výživy s nízkym (parciálnym) stupňom hydrolýzy (obvykle

označené symbolom HA) sú schopné antigénnej stimulácie a zároveň indukcii orálnej

tolerancie. Pre porovnanie, náhradné mlieka s vysokým stupňom hydrolýzy (tzv. extenzívne

hydrolyzáty) už nie sú určené na primárnu prevenciu, ale na liečbu alergie na bielkovinu

kravského mlieka.

K ďalším opatreniam patrí:

nepoužívať mliečne formuly na báze sójovej bielkoviny,

nemliečne príkrmy zavádzať až po 6. mesiaci života dieťaťa,

nemliečne príkrmy majú byť monokomponentné, začínajú sa pridávať potraviny, u ktorých sa

predpokladá najmenšia pravdepodobnosť vyvolania reakcie (ryža, zemiaky, mrkva, brokolica,

hrušky, jablká, morčacie, kuracie mäso),

vysokoalergénne sa pridávajú až po ukončenom 1. roku života (u detí s atopickou anamnézou

vybrané potraviny ešte neskôr),

pridávanie nových potravín má byť postupné s  intervalom 1-3 týždne, aby bolo možné

odsledovať reakcie.

Doplnkovú úlohu pri primárnej prevencii potravinových alergií zohrávajú probiotiká. Odporúča

sa podávanie matke asi od 20. týždňa tehotenstva a následne dieťaťu v prvých 6 mesiacoch

života. Základom sekundárnej prevencie potravinovej alergie je podávanie systémových H1-

antihistaminík. Nakoľko prejavy potravinovej alergie môžu mať fatálny priebeh, každý pacient

so závažnou potravinovou alergiou by mal byť vybavený pohotovostným balíčkom (p.o.

kortikoid, H1-antihistaminikum, bronchodilatačný sprej) spolu s adrenalínovým perom

(autoinjektor). 

Obrázok 2. Vhodné a  nevhodné potraviny z  hľadiska možného rozvoja potravinovej
alergie. (zdroj: solen.sk) 

Najčastejšími potravinami spôsobujúcimi alergické reakcie sú arašidy, orechy, ryby, morské

plody, syry, zeler, med, jablko a potravinové aditíva. U detí sú to najmä kravské mlieko, vaječný

bielok, arašidy, orechy, sója a pšenica. 

Obrázok 3. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka – ABKM.
(nestlehealthscience.cz) 

Potravinová alergia sa môže prejavovať rôznymi ťažkosťami:

Tráviace prejavy Patria sem nevoľnosť, plynatosť, hnačka, bolesti brucha, nechutenstvo,

vracanie, neprospievanie, brušné koliky, pálenie záhy, afty na slizniciach dutiny ústnej,

eventuálne mapy na jazyku.

Kožné prejavy Zahŕňajú predovšetkým atopický ekzém, svrbenie kože a žihľavku.

Dýchacie prejavy Do tejto skupiny patria predovšetkým nádcha, opuch nosovej sliznice, kašeľ

a bronchospazmus.

Orálny alergický syndróm Tento špecifický prejav potravinovej alergie sa prejavuje svrbením

pier, ústnej dutiny, hrdla, prípadne aj opuchom a začervenaním okolo pier. Niekedy sa príznaky

obmedzujú len na škriabanie v krku.

Námahou vyvolaná potravinová anafylaxia Tento stav sa vyskytuje väčšinou od 30 minút

až 6 hodín po požití alergizujúcej potraviny a  súčasnej fyzickej aktivite, ktorá inak u daného

jedinca nepredstavuje alergén.

Anafylaxia Ide o závažnú multiorgánovú systémovú reakciu, ktorú sprevádza pocit nevoľnosti,

sčervenenie pokožky, svrbenie, zhoršené dýchanie, búšenie srdca, výrazný pocit strachu,

točenie hlavy, niekedy samovoľný odchod stolice a pomočenie. V najzávažnejších prípadoch sa

môže rozvinúť anafylaktická šoková reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. Emolienciá (lokálne)

3. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej úrovni

plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú hemato-

encefalickou bariérou sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné
agonisty – stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom
počet neaktívnych receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1 -antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1 -antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibícii uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z mastocytov

bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše desloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom účinku po

perorálnom podaní.  

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej ako 1

osoba z 10 000).

V  prípade liečby prejavov potravinovej alergie sa H1-antihistaminiká majú používať prednost ne
v  prípadoch, kedy sa medzi príznakmi objavuje urtikária. V  ostatných prípadoch nemá ísť pri
potravinovej alergii o lieky prvej voľby, ale iba o súčasť komplexného manažmentu pacienta.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku (zvýšiť

podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na
humektanty (zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože
oklúziu, čím nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a záro veň podporujú biosyntézu
lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humektanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyaluronát sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum a tým

zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z
výskytu kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medzi rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov,
alergikov a astmatikov.

V prí pade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať
probiotické baktérie od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré trpia

alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u nich

pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.

100



AD test ukončený

Správna dispenzácia: Potravinové
alergie
Zverejnené: 22. 09. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Potravinová alergia je definovaná ako nežiaduca imunologická odpoveď na potravinu,
ktorá môže byť včasného alebo oneskoreného typu (IgE príp. non-IgE). Patrí do skupiny
takzvaných nežiaducich potravinových reakcií, ktorých podkladom nemusí byť vždy
alergia . 

Od pravých alergických reakcií je nutné odlíšiť skupinu nežiaducich reakcií na potraviny, ktoré

môžu byť toxické (vyvolané toxínmi baktérií – staf ylokokový enterotoxín) alebo

neimunologické (enzymatické – intolerancia laktózy, farmakologické – chemické látky v

potrave). Falošná potravinová alergia (pseudoalergia) má klinické prejavy podobné alergii ale

je vyvolaná vysokým obsahom biogénnych amínov v potrave (histamín, putrescín). Za rozvoj

potravinovej alergie zodpovedá najmä genetická predispozícia, kedy riziko jej prepuknutia

u dieťaťa, ktoré má oboch rodičov alergikov, je až 80 %. Ak je alergikom len jeden rodič, tak je

toto riziko 40 až 50 %  a u detí, ktoré nemajú v rodine alergika je pravdepodobnosť len 20 až 30

%. Zatiaľ jediným účinným spôsobom prevencie a liečby potravinovej alergie je vyhýbať
sa alergénom. Vo všeobecnosti sa k preventívnym opatreniam radí aj dojčenie dieťaťa aspoň

po dobu prvých 6 mesiacov života, resp. používanie mliečnych náhrad (u detí s vyšším rizikom

sa uprednostňujú hypoalergénne mliečne náhrady). 

Obrázok 1. Úloha materského mlieka a  probiotík pri prevencii potravinovej alergie.
(zdroj: solen.sk) 

Hypoalergénne náhradné mliečne výživy s nízkym (parciálnym) stupňom hydrolýzy (obvykle

označené symbolom HA) sú schopné antigénnej stimulácie a zároveň indukcii orálnej

tolerancie. Pre porovnanie, náhradné mlieka s vysokým stupňom hydrolýzy (tzv. extenzívne

hydrolyzáty) už nie sú určené na primárnu prevenciu, ale na liečbu alergie na bielkovinu

kravského mlieka.

K ďalším opatreniam patrí:

nepoužívať mliečne formuly na báze sójovej bielkoviny,

nemliečne príkrmy zavádzať až po 6. mesiaci života dieťaťa,

nemliečne príkrmy majú byť monokomponentné, začínajú sa pridávať potraviny, u ktorých sa

predpokladá najmenšia pravdepodobnosť vyvolania reakcie (ryža, zemiaky, mrkva, brokolica,

hrušky, jablká, morčacie, kuracie mäso),

vysokoalergénne sa pridávajú až po ukončenom 1. roku života (u detí s atopickou anamnézou

vybrané potraviny ešte neskôr),

pridávanie nových potravín má byť postupné s  intervalom 1-3 týždne, aby bolo možné

odsledovať reakcie.

Doplnkovú úlohu pri primárnej prevencii potravinových alergií zohrávajú probiotiká. Odporúča

sa podávanie matke asi od 20. týždňa tehotenstva a následne dieťaťu v prvých 6 mesiacoch

života. Základom sekundárnej prevencie potravinovej alergie je podávanie systémových H1-

antihistaminík. Nakoľko prejavy potravinovej alergie môžu mať fatálny priebeh, každý pacient

so závažnou potravinovou alergiou by mal byť vybavený pohotovostným balíčkom (p.o.

kortikoid, H1-antihistaminikum, bronchodilatačný sprej) spolu s adrenalínovým perom

(autoinjektor). 

Obrázok 2. Vhodné a  nevhodné potraviny z  hľadiska možného rozvoja potravinovej
alergie. (zdroj: solen.sk) 

Najčastejšími potravinami spôsobujúcimi alergické reakcie sú arašidy, orechy, ryby, morské

plody, syry, zeler, med, jablko a potravinové aditíva. U detí sú to najmä kravské mlieko, vaječný

bielok, arašidy, orechy, sója a pšenica. 

Obrázok 3. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka – ABKM.
(nestlehealthscience.cz) 

Potravinová alergia sa môže prejavovať rôznymi ťažkosťami:

Tráviace prejavy Patria sem nevoľnosť, plynatosť, hnačka, bolesti brucha, nechutenstvo,

vracanie, neprospievanie, brušné koliky, pálenie záhy, afty na slizniciach dutiny ústnej,

eventuálne mapy na jazyku.

Kožné prejavy Zahŕňajú predovšetkým atopický ekzém, svrbenie kože a žihľavku.

Dýchacie prejavy Do tejto skupiny patria predovšetkým nádcha, opuch nosovej sliznice, kašeľ

a bronchospazmus.

Orálny alergický syndróm Tento špecifický prejav potravinovej alergie sa prejavuje svrbením

pier, ústnej dutiny, hrdla, prípadne aj opuchom a začervenaním okolo pier. Niekedy sa príznaky

obmedzujú len na škriabanie v krku.

Námahou vyvolaná potravinová anafylaxia Tento stav sa vyskytuje väčšinou od 30 minút

až 6 hodín po požití alergizujúcej potraviny a  súčasnej fyzickej aktivite, ktorá inak u daného

jedinca nepredstavuje alergén.

Anafylaxia Ide o závažnú multiorgánovú systémovú reakciu, ktorú sprevádza pocit nevoľnosti,

sčervenenie pokožky, svrbenie, zhoršené dýchanie, búšenie srdca, výrazný pocit strachu,

točenie hlavy, niekedy samovoľný odchod stolice a pomočenie. V najzávažnejších prípadoch sa

môže rozvinúť anafylaktická šoková reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. Emolienciá (lokálne)

3. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej úrovni

plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú hemato-

encefalickou bariérou sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné
agonisty – stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom
počet neaktívnych receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1 -antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1 -antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibícii uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z mastocytov

bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše desloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom účinku po

perorálnom podaní.  

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej ako 1

osoba z 10 000).

V  prípade liečby prejavov potravinovej alergie sa H1-antihistaminiká majú používať prednost ne
v  prípadoch, kedy sa medzi príznakmi objavuje urtikária. V  ostatných prípadoch nemá ísť pri
potravinovej alergii o lieky prvej voľby, ale iba o súčasť komplexného manažmentu pacienta.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku (zvýšiť

podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na
humektanty (zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože
oklúziu, čím nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a záro veň podporujú biosyntézu
lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humektanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyaluronát sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum a tým

zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z
výskytu kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medz i rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov,
alergikov a astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať
probiotické baktérie od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré trpia

alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u nich

pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Potravinová alergia je definovaná ako nežiaduca imunologická odpoveď na potravinu,
ktorá môže byť včasného alebo oneskoreného typu (IgE príp. non-IgE). Patrí do skupiny
takzvaných nežiaducich potravinových reakcií, ktorých podkladom nemusí byť vždy
alergia . 

Od pravých alergických reakcií je nutné odlíšiť skupinu nežiaducich reakcií na potraviny, ktoré

môžu byť toxické (vyvolané toxínmi baktérií – staf ylokokový enterotoxín) alebo

neimunologické (enzymatické – intolerancia laktózy, farmakologické – chemické látky v

potrave). Falošná potravinová alergia (pseudoalergia) má klinické prejavy podobné alergii ale

je vyvolaná vysokým obsahom biogénnych amínov v potrave (histamín, putrescín). Za rozvoj

potravinovej alergie zodpovedá najmä genetická predispozícia, kedy riziko jej prepuknutia

u dieťaťa, ktoré má oboch rodičov alergikov, je až 80 %. Ak je alergikom len jeden rodič, tak je

toto riziko 40 až 50 %  a u detí, ktoré nemajú v rodine alergika je pravdepodobnosť len 20 až 30

%. Zatiaľ jediným účinným spôsobom prevencie a liečby potravinovej alergie je vyhýbať
sa alergénom. Vo všeobecnosti sa k preventívnym opatreniam radí aj dojčenie dieťaťa aspoň

po dobu prvých 6 mesiacov života, resp. používanie mliečnych náhrad (u detí s vyšším rizikom

sa uprednostňujú hypoalergénne mliečne náhrady). 

Obrázok 1. Úloha materského mlieka a  probiotík pri prevencii potravinovej alergie.
(zdroj: solen.sk) 

Hypoalergénne náhradné mliečne výživy s nízkym (parciálnym) stupňom hydrolýzy (obvykle

označené symbolom HA) sú schopné antigénnej stimulácie a zároveň indukcii orálnej

tolerancie. Pre porovnanie, náhradné mlieka s vysokým stupňom hydrolýzy (tzv. extenzívne

hydrolyzáty) už nie sú určené na primárnu prevenciu, ale na liečbu alergie na bielkovinu

kravského mlieka.

K ďalším opatreniam patrí:

nepoužívať mliečne formuly na báze sójovej bielkoviny,

nemliečne príkrmy zavádzať až po 6. mesiaci života dieťaťa,

nemliečne príkrmy majú byť monokomponentné, začínajú sa pridávať potraviny, u ktorých sa

predpokladá najmenšia pravdepodobnosť vyvolania reakcie (ryža, zemiaky, mrkva, brokolica,

hrušky, jablká, morčacie, kuracie mäso),

vysokoalergénne sa pridávajú až po ukončenom 1. roku života (u detí s atopickou anamnézou

vybrané potraviny ešte neskôr),

pridávanie nových potravín má byť postupné s  intervalom 1-3 týždne, aby bolo možné

odsledovať reakcie.

Doplnkovú úlohu pri primárnej prevencii potravinových alergií zohrávajú probiotiká. Odporúča

sa podávanie matke asi od 20. týždňa tehotenstva a následne dieťaťu v prvých 6 mesiacoch

života. Základom sekundárnej prevencie potravinovej alergie je podávanie systémových H1-

antihistaminík. Nakoľko prejavy potravinovej alergie môžu mať fatálny priebeh, každý pacient

so závažnou potravinovou alergiou by mal byť vybavený pohotovostným balíčkom (p.o.

kortikoid, H1-antihistaminikum, bronchodilatačný sprej) spolu s adrenalínovým perom

(autoinjektor). 

Obrázok 2. Vhodné a  nevhodné potraviny z  hľadiska možného rozvoja potravinovej
alergie. (zdroj: solen.sk) 

Najčastejšími potravinami spôsobujúcimi alergické reakcie sú arašidy, orechy, ryby, morské

plody, syry, zeler, med, jablko a potravinové aditíva. U detí sú to najmä kravské mlieko, vaječný

bielok, arašidy, orechy, sója a pšenica. 

Obrázok 3. Príznaky alergie na bielkovinu kravského mlieka – ABKM.
(nestlehealthscience.cz) 

Potravinová alergia sa môže prejavovať rôznymi ťažkosťami:

Tráviace prejavy Patria sem nevoľnosť, plynatosť, hnačka, bolesti brucha, nechutenstvo,

vracanie, neprospievanie, brušné koliky, pálenie záhy, afty na slizniciach dutiny ústnej,

eventuálne mapy na jazyku.

Kožné prejavy Zahŕňajú predovšetkým atopický ekzém, svrbenie kože a žihľavku.

Dýchacie prejavy Do tejto skupiny patria predovšetkým nádcha, opuch nosovej sliznice, kašeľ

a bronchospazmus.

Orálny alergický syndróm Tento špecifický prejav potravinovej alergie sa prejavuje svrbením

pier, ústnej dutiny, hrdla, prípadne aj opuchom a začervenaním okolo pier. Niekedy sa príznaky

obmedzujú len na škriabanie v krku.

Námahou vyvolaná potravinová anafylaxia Tento stav sa vyskytuje väčšinou od 30 minút

až 6 hodín po požití alergizujúcej potraviny a  súčasnej fyzickej aktivite, ktorá inak u daného

jedinca nepredstavuje alergén.

Anafylaxia Ide o závažnú multiorgánovú systémovú reakciu, ktorú sprevádza pocit nevoľnosti,

sčervenenie pokožky, svrbenie, zhoršené dýchanie, búšenie srdca, výrazný pocit strachu,

točenie hlavy, niekedy samovoľný odchod stolice a pomočenie. V najzávažnejších prípadoch sa

môže rozvinúť anafylaktická šoková reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. Emolienciá (lokálne)

3. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-receptory pre histamín na periférii sprostredkovávajú včasnú alergickú reakciu, na centrálnej úrovni

plnia úlohu receptorov pre bdelosť. Z tohto dôvodu majú staršie H1-antihistaminiká, ktoré prenikajú hemato-

encefalickou bariérou sedatívny účinok.

H1 -antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako inverzné
agonisty – stabilizujú neaktívnu formu receptora; kontinuálna terapia vedie k stavu, pri ktorom
počet neaktívnych receptorov výrazne prevyšuje aktívne receptory.

Pre najnovšie molekuly sa vytvoril aj názov H1 -antihistaminiká III. generácie, keďže sa však nelíšia tak

významne ako I. a II. generácia, tento pojem sa nevžil, a skôr sa používa pojem moderné H1 -antihistaminiká.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú predovšetkým loratadín, cetirizín a  generačne novší

desloratadín.

Okrem dlhodobej blokády a  zníženia aktivity H1-receptorov majú systémové H1-antihistaminiká ďalšie

účinky. Tie zahrňujú inhibícii uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z mastocytov

bazofilov, ako aj inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu na endotelových bunkách.

Desloratadín navyše inhibuje uvoľnenie tryptázy, leukotriénu C a prostaglandínu D2 zo zápalových buniek.

V  neposlednom rade znižuje desloratadín expresiu adhezívnej molekuly ICAM-1 v  bunkách nosovej

a bronchiálnej sliznice. V porovnaní s generačne starším loratadínom vykazuje navyše desloratadín vyššiu

afinitu, silnejšiu väzbu na H1-receptor pre histamín a medzi nežiaducimi účinkami už vôbec nemá uvádzanú

sedáciu.

Systémové H1-antihistaminiká sa vo všeobecnosti vyznačujú rýchlou absorpciou a nástupom účinku po

perorálnom podaní.  

Na rozdiel od H1-antihistaminík používaných v  minulosti, v  prípade desloratadínu sa sedácia vôbec

neuvádza medzi nežiaducimi účinkami a ospalosť sa iba ako veľmi zriedkavý nežiaduci účinok (menej ako 1

osoba z 10 000).

V  prípade liečby prejavov potravinovej alergie sa H1-antihistaminiká majú používať prednost ne
v  prípadoch, kedy sa medzi príznakmi objavuje urtikária. V  ostatných prípadoch nemá ísť pri
potravinovej alergii o lieky prvej voľby, ale iba o súčasť komplexného manažmentu pacienta.

Emolienciá (lokálne)
Emolienciá sa používajú na zmäkčovanie kože a na zvyšovanie jej pružnosti a odolnosti voči nepriaznivým

vplyvom. Často bývajú kombinované s hydratačnými prísadami, ktoré dokážu hydratovať pokožku (zvýšiť

podiel viazania vody v pokožke a kožných štruktúrach).

Podľa mechanizmu účinku delíme emolienciá na okluzívne, zmäkčujúce a reštrukturačné a na
humektanty (zvlhčovače). Aplikujú sa vo forme mastí, krémov, lócií alebo kúpeľových olejov.

Okluzívne emolienciá (napr. vazelína, lanolín, rastlinné oleje a pod.) vytvárajú na povrchu kože
oklúziu, čím nepriamo znižujú transepidermálne straty vody a záro veň podporujú biosyntézu
lipidov.

Zmäkčujúce a reštrukturačné emolienciá (ceramidy, mastné kyseliny a pod.) čiastočne prenikajú do

stratum corneum, kde zabraňujú odparovaniu vody a obnovujú prirodzenú kožnú bariéru.

Humektanty (urea, glycerol, kyselina mliečna, hyaluronát sodný a pod.) viažu vodu v stratum corneum a tým

zvyšujú príjem vody z dermis do epidermis a vo vlhkom prostredí napomáhajú absorbovať vodu z

vonkajšieho prostredia.

Emolienciá sú určené na strednodobé až dlhodobé používanie. Ich hlavnou úlohou je predlžovanie
doby remisie (obdobia bez zápalových vzplanutí) a zníženie miery komplikácií vyplývajúcich z
výskytu kožných lézií a poranení, ktoré môžu akútne fázy sprevádzať.

Probiotiká (substitúcia)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Medz i rizikové skupiny z pohľadu atopickej dermatitídy patria práve deti rodičov atopikov,
alergikov a astmatikov.

V prípade spomínaného rizika sa odporúča matke užívanie špecifických kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia počas 3. trimestra (v ideálnom prípade od 20. týždňa). Dieťa by malo užívať
probiotické baktérie od narodenia počas prvých 6 mesiacov.

Účinnými sa ukazujú byť probiotické kmene Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12®.

Substitúcia uvedenej kombinácie probiotických kmeňov počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže

znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu.

Deti, ktoré sú nedojčené alebo narodené cisárskym rezom (popr. predčasne narodené) a deti, ktoré trpia

alergickými alebo atopickými ochoreniami majú pozmenené zloženie črevnej mikrobioty. Je u nich

pozorovaný menší podiel bifidobaktérií na úkor rodov Clostridium alebo Staphylococcus. Toto zistenie

viedlo ku koncepcii podávania probiotík u týchto skupín detí, obzvlášť u detí, ktoré nie sú dojčené.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.

112



AD test ukončený

Správna dispenzácia: Tehotenstvo
Zverejnené: 23. 07. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Výživa v gravidite a pri dojčení

Nároky na výživu v gravidite sú odlišné od výživy u  ostatných dospelých žien. V  priebehu

tehotenstva je preto potrebné dbať na správny nutričný stav ženy a dieťaťa.

Odhaduje sa, že k zabezpečeniu správneho rastu maternice, placenty a plodu je počas celej

gravidity potrebný príjem asi 80 000 kcal. To zodpovedá približnému zvýšeniu o 300 kcal nad

bežnú dennú energetickú spotrebu. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča
zvýšenie energetického príjmu práve o 300 kcal po celu dobu tehotenstva. Rovnako je
vhodné optimalizovať energetický príjem počas celej doby laktácie.

Bielkoviny

Pri bielkovinách je obvyklé odporúčanie pre príjem 1,0 g/kg telesnej hmotnosti na deň, pričom

počas gravidity a v období intenzívneho dojčenia môžu nároky stúpnuť až k potrebe 1,3
g/kg telesnej hmotnosti na deň. Zachovaný má byť prísun plnohodnotných bielkovín

obsahujúcich všetky aminokyseliny pre tvorbu telesných proteínov.

Sacharidy

Pri nedostatočnom príjme sacharidov v tehotenstve vzniká rýchlo ketóza, ktorá
poškodzuje plod. Naopak, pri vysokom príjme cukrov, predovšetkým s vysokým glykemickým

indexom, vzniká hyperglykémia a následná hyperinzulinémia matky aj plodu. To môže viesť k

potratom alebo k nutnosti voliť pri pôrode cisársky rez. Trvale vyššia glykémia matky
zhoršuje riziko makrozómie plodu, postihnutie vývoja pľúc, neonatálnu hypoglykémiu
alebo smrť plodu. V bežnej strave tehotných a dojčiacich žien sú preto odporúčané potraviny

s nízkym glykemickým indexom obsahujúce komplexné sacharidy.

Lipidy

Dôležitá je aj lipidová zložka potravy. U matky stúpa hladina voľných mastných kyselín,

triglyceridov a cholesterolu. Nevyhnutný je príjem esenciálnych mastných kyselín (PUFA). Bez

nich sa netvorí správne myelín na neurónoch a surfaktant, ktorý udržuje povrchové napätie v

alveolách. Zvýšená potreba pre príjem PUFA pretrváva aj počas celej doby dojčenia.
V prípade nemožnosti zabezpečiť dostatočný príjem PUFA stravou, je vhodné suplementácia.

Mikronutrienty – kombinované prípravky (substitúcia)

Z pohľadu mikronutrientov sú taktiež v  tehotenstve pozmenené nároky. Nadbytok škodí u vitamínu A,

ktorý pôsobí teratogénne a vedie k poruchám rastu, očným vadám a spontánnym potratom. Napriek
tomu, že nadmerný prísun zinku nie je vhodný, jeho dostatok je nevyhnutný pre vývoj CNS.
Následne sa počas dojčenia zvýšia nároky na prísun zinku. Najčastejšie pozorovanými prejavmi

nedostatku zinku v období dojčenia sú zhoršená kvalita pokožky, nechtov a vlasov a zvýšená náchylnosť na

bežné infekcie.

Od začiatku snahy o otehotnenie má telo ženy špecifické potreby na výživu pretrvávajúce počas
celého tehotenstva a dojčenia. Medzi najdôležitejšie mikronutrienty na bežnú suplementáciu

u  tehotných a  dojčiacich žien patria kyselina listová, vápnik, vitamín D, železo, jód a  omega-3 mastné

kyseliny, avšak v odôvodnených prípadoch je vhodné dopĺňať aj iné mikronutrienty.

Kyselina listová a L-metylfolát

Kyselina listová (kyselina pteroyl-monoglutámová, kyselina folová, vitamín B9) patrí medzi vitamíny

rozpustné vo vode. Samotná kyselina listová nie je biologicky aktívna v organizme človeka, jej
biologicky účinnou formou je jej metabolit  tetrahydrofolát, ktorý sa transportuje do buniek.

Kyselina listová má v organizme komplexné pôsobenie – jej deriváty sú potrebné pre syntézu DNA, delenie

buniek, rast tkanív a metyláciu DNA. Metylácia umožňuje správnu expresiu génov a udržanie ich normálnej

štruktúry, čo je dôležité pre vyvíjajúce sa embryo.

Kyselina listová patrí medzi základné vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh

tehotenstva a vývoj plodu. Kyselina listová prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva, a to

predovšetkým v prvých mesiacoch gravidity.

Obrázok 1: Suplementácia kyseliny listovej je vhodná predovšetkým v  prvých troch mesiacoch
gravidity a   následne potom počas 2. a   3. trimestra a   následne v  období dojčenia. Podávanie
kyseliny listovej má navyše význam aj v prekoncepčnom období. (zdroj: babychakra.com)

Kyselina listová je taktiež nevyhnutná v rámci procesu delenia buniek. Práve zdravý vývoj a rast embrya

a následne plodu je závislý na dostatočnej miere delenia buniek a diferenciácie tkanív.

Kyselina listová prispieva k  správnej funkcii psychiky. Nedostatočný príjem kyseliny listovej počas

tehotenstva je spájaný aj so zvýšeným rizikom porúch autistického spektra u narodených detí.

Okrem toho kyselina listová prispieva k  správnemu fungovaniu imunitného systému matky a  prispieva

k zníženiu vyčerpania a únavy.

Kyselina listová má ďalej významnú úlohu v  procese dostatočnej a  správnej premene homocysteínu.

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Zvýšené hladiny

homocysteínu spôsobené deficitom kyseliny listovej a jej aktívnej formy L-metylfolátu v prvých mesiacoch

gravidity môžu tak viesť ku zvýšenému riziku vzniku rázštepov neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti,

predčasného pôrodu, prípadne ďalším problémom. Vhodné je, ak je z tohto dôvodu okrem kyseliny listovej

súbežne suplementovaný aj vitamín B6 a B12.

Doplnkové užívanie kyseliny listovej zvyšuje hladinu folátu u matiek. Podľa WHO Guidelines (2015)  ochranná

hladina folátov (RBC-folate concentration) potrebná na   zníženie rizika porúch neurálnej trubice je

stanovená na   ≥ 906 nmol/l a je možné ju dosiahnuť asi počas 1 mesiaca užívania dávky 800 μg denne v

kombinácii 400 μg kyseliny listovej a 400 μg L-metylfolátu (aktívna forma folátu).

Zvýšený príjem kyseliny listovej na úrovni minimálne 0,4 mg denne sa odporúča v prvých troch mesiacov

tehotenstva. Od 2. trimestra je vhodné užívať dávky 0,4-0,6 mg denne.

Bežnou stravou je spravidla nemožné zabezpečiť zvýšené potreby kyseliny listovej, a   preto sa
odporúča počas tehotenstva a  ná sledne v období dojčenia jej suplementácia.

Obrázok 2: Rozdiely v  homeostáze vápnika počas gravidity a   v  období dojčenia v  porovnaní
s bežným fyziologickým stavom. (zdroj: omjournal.com)

Vápnik a  vitamín D

V  priebehu tehotenstva a   počas dojčenia dochádza u  matky ku zvýšeným nárokom na príjem
vápnika. V gravidite stúpajú nároky predovšetkým z dôvodu vyššieho odčerpávania vápnika pre potreby

vyvíjajúceho sa plodu (najmä jeho kostí a svalov).

V  obdo bí dojčenia je hlavným dôvodom pre zvýšený príjem vápnika predovšetkým dojčenie
a  s ním spojená tvorba mlieka , ktoré je bohatým (v prvé mesiace dokonca jediným) zdrojom vápnika

pre dojčené dieťa.

Nedostatočný príjem vápnika v  potrave v  tehotenstve a  počas dojčenia môže viesť ku zvýšeniu rizika

rozvoja osteoporózy v neskoršom období života ženy.

Zvýšená potreba vitamínu D primárne súvisí so zvýšenou pot rebou vápnika. Vitamín D totiž podporuje

vstrebávanie vápnika, napomáha uskladňovať vápnik v  kostiach a  taktiež zabezpečuje spätné

vychytávanie vápnika v obličkách.

Nedostatočný príjem vitamínu D počas tehotenstva nesie so sebou taktiež riziko rastovej retardácie plodu,

resp. deformácií kostí.

Obrázok 3:  Nároky na vitamín D v  priebehu tehotenstva a význam vitamínu pre zdravie matky
a  dieťaťa. (zdroj: sciencedirect.com)

Nedostatok vitamínu D počas gravidity je tiež spájaný so zvýšeným rizikom preeklampsie
a  vyšším rizikom pôrodu cisárskym rezom.

Okrem toho má vitamín D nezastupiteľnú úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému matky a tým

aj jej odolnosti voči infekčným a iným ochoreniam.

Najbežnejším zdrojom vápnika a  vitamínu D má byť pestrá strava, ktorú môžeme doplniť základnou

suplementáciou vápnika v rozsahu 75 až 100 mg denne, resp. vitamínu D v rozsahu 400 až 600 IU (10 až 15

μg) denne.

V  prípade potreby je možné doplniť základnú substitúciu vápnika a  vitamínu D v  kombinovaných

prípravkoch o dodatočnú suplementáciu prípravkami s vyšším obsahom oboch mikronutrientov.

V prípade zvýšených nárokov na suplementáciu vápnika sa počas tehotenstva a  v  období dojčenia

odporúča príjem na úrovni 1000 – 1 500 mg/deň. Pri vitamíne D a jeho zvýšených nárokov sa denný príjem

pomocou suplementov môže zvýšiť až na  2 000-4 000 IU.

Železo

Železo patrí medzi mikronutrienty, pri ktorých zaznamenávame relatívne často ich znížené hodnoty

u tehotných žien, u žien v období dojčenia, ako aj u novo narodených detí.

Jednou z  hlavných funkcií železa v organizme je jeho úloha na vnútornom dýchaní, t.j. na výmene

a transporte plynov (kyslíka a oxidu uhličitého).

Obrázok 4: Dôsledky anémie v tehotenstve a  jej dopady na matku a  plod. (zdroj: pinterest.com)

Železo zohráva významnú úlohu v  procese delenia buniek, čo je základným predpokladom správneho

vývoja plodu počas celej doby gravidity. Zároveň je železo nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu a

erytrocytov. Zvýšená spotreba železa (podobne ako v  prípade kyseliny listovej) počas tehotenstva, po

pôrode a v období dojčenia vyvoláva pri významnom percente žien málokrvnosť rôzneho stupňa.

Okrem toho železo prispieva k správnym kognitívnym funkciám (koncentrácia, pamäť, schopnosť
učiť sa atď.) u  matky a   rovnako významne u  vyvíjajúceho sa plodu a   následne u  dojčeného
dieťaťa. Nedostatok železa môže spôsobiť poruchy kognitívnych funkcií u matky aj dieťaťa.

Železo ďalej prispieva k  správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a zníženiu vyčerpania

a únavy. Jeho nedostatok sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy a celkovej vyčerpanosti.

Keďže železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, jeho prípadný nedostatok môže viesť

ku zhoršenej schopnosti imunitnej odpovede matky.

Počas tehotenstva a  v  období dojčenia sú časté stavy znížených hodnôt železa. V  prípade bežných

podmienok postačuje na suplementáciu železa denná suplementácia 20 až 30 mg železa. Podávanie

vyšších dávok železa je vhodné iba v odôvodnených prípadoch a optimálne po konzultácii s lekárom.

Jód

Jód patrí k  základným pilierom doplnkovej suplementácie v  priebehu tehotenstva a  v  období laktácie.

V  uvedených obdobiach sú u  ženy zaznamenané zvýšené nároky na prísun jódu. Dôvodom je

predovšetkým zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy, zvýšené renálne straty a v neposlednom rade

zvýšené nároky na jód u vyvíjajúceho sa plodu.

Jód prispieva k  správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a  k  správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Dostatočný prísun jódu a selénu je nevyhnutný pre správny vývoj a funkciu štítnej žľazy už počas

vnútromaternicového vývoja a následne počas obdobia dojčenia.

Obrázok 5: Dôsledky nedostatočného príjmu jódu počas tehotenstva a  v období dojčenia. (zdroj:
naturalmedicinejournal.com)

Jód (podobne ako železo) ďalej prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a
zníženiu vyčerpania a   únavy. Nedostatok jódu sa preto môže manifestovať aj stavmi zvýšenej únavy

a celkovej vyčerpanosti. Ďalej je jód nevyhnutný pre správne fungovanie nervového systému a k správnym

kognitívnym funkciám.

Nedostatok jódu v  období tehotenstva predstavuje riziko strumy, neonatálneho hypotyreodizmu a

poruchám kognitívnych funkcií u  dieťaťa s  následným znížením intelektu (v niektorých prípadoch až

k výskytu kretenizmu). V prípade závažného nedostatku príjmu jódu hrozí predčasný pôrod, resp. zvýšené

riziko úmrtia novorodenca.

Omega-3 mastné kyseliny (PUFA)

V  priebehu gra vidity a   počas celého obdobia dojčenia je vhodný zvýšený prísun omega-3
mastných kyselín (DHA/EPA), ktoré patria do skupiny polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Ich

dostatok je nevyhnutný z hľadiska správneho vývoja mozgu dieťaťa, vrátane normálneho vývoja

kognitívnych funkcií plodu a dieťaťa. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom DHA a EPA, prípadne ALA.

Obrázok 6: Benefity dostatočného príjmu omega-3 mastných kyselín na matku a  na dieťa. (zdroj:
pinterest.com)

Dostatočný prísun DHA je nevyhnutný pre správny vývoj zraku a  sietnice a  taktiež pre správny vývoj

a fungovanie kardiovaskulárneho systému.

Vzhľadom na zvýšené nároky na prísun DHA počas tehotenstva v  dôsledku distribúcie do tela plodu sú

tehotné ženy vystavené riziku nedostatku DHA s následným rizikom popôrodných depresií.

V  priebehu gravidity je vhodné zabezpečiť aspoň základný prísun omega-3 mastných kyselín,

predovšetkým DHA. V  prípade, ak bežná strava nepokrýva uvedené potreby (napríklad konzumácia

porcie rýb aspoň 2x do týždňa alebo zaradenie pravidelnej konzumácie orechov a semien), je vhodná

suplementácia.

Základná suplementácia sa pohybuje okolo 150 až 200 mg omega-3 mastných kyselín na jeden deň počas

celého obdobia tehotenstva a dojčenia.

V  prípade potreby je možné doplniť bežnú suplementáciu omega-3 mastných kyselín vo forme

kombinovaných prípravkov o  prípravky, ktoré obsahujú vyššie jednotlivé dávky (napríklad u  osôb

s niektorými typmi dyslipidémie, u osôb s poruchami kognitívnych funkcií a pod.).

Magnézium

V období tehotenstva je mimoriadne dôležitý dostatočný príjem horčíka, ktorého nedostatok vedie
predčasnými sťahmi svaloviny maternice, s  poruchami krvného tlaku a   ďalšími negatívnymi
vplyvmi na zdravie tehotnej ženy, ako sú pokojové kŕče (predovšetkým dolných končatín). Počas

gravidity klesajú plazmatické koncentrácie horčíka asi o 10 %.

Obrázok 7:  Najvýznamnejšie dôsledky nedostatku magnézia počas gravidity (zdroj:
springer.com)

Nedostatok magnézia je vo všeobecnosti spájaný so zhoršením rastu plodu. Najvýznamnejším

prejavom nedostatku magnézia v organizme tehotnej ženy sú príznaky zníženého vnútromaternicového

rastu (IUGR).

V prípade nedostatku horčíka sa môže rozvíjať inzulínová rezistencia, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu

tehotenskej cukrovky. Nedostatočný príjem magnézia je taktiež spájaný s  vyššou incidenciou syndrómu

náhleho úmrtia dojčiat.

Na bežnú substitúciu horčíka stačí dávka do 100 mg elementárneho magnézia na deň. V prípade potreby

je možné indikovať aj vyššie dávky tak, aby boli zohľadnené nielen potreby tehotnej a dojčiacej ženy, ale aj

obmedzenia vo vstrebávaní magnézia.

Suplementácia magnézia by mala byť prerušená počas posledných dvoch týždňov pred plánovaným

pôrodom. V období laktácie sa u žien, ktoré nemajú dostatočný prísun horčíka, zvykne prehlbovať stav

nedostatku, a preto by suplementácia magnézia mala prebiehať aj počas dojčenia.

Vitamín B12

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny

a vyššie živočíchy schopnosť ho syntetizovať nemajú. Ľudský organizmus je úplne závislý od jeho

exogénneho prísunu.

Jedným z  najčastejšie manifestovaných začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava

a  vyčerpanie, ktoré zahŕňa celkový pocit nedostatku duševnej a  fyzickej energie, ku ktorým sa pridáva

svalová slabosť.

Obrázok 8: Začínajúci nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje únavou a  vyčerpanosťou, poruchami
kognitívnych funkcií, zmenami nálady, rozostreným videním, nevoľnosťami, stavmi úzkosti,
poruchami koordinácie a  ďalšími príznakmi. (zdroj: themindsjournal.com)

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu

A.

Podľa schválených zdravotných tvrdení vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre

tvorbu energie, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému, prispieva k správnej funkcii
psychiky, prispieva k  správnej látkovej premene homocysteínu, prispieva k  správnemu tvorbe
červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a prispieva k zníženiu
vyčerpania a  únavy.

Iné mikronutrienty

Z  ďalších mikronutrientov je počas tehotenstva a  v  období dojčenia vhodné substituovať vitamín E,

vitamín C, vitamíny skupiny B – B1 (tiamín), B3 (niacín, nikotínamid), B5 (kyselina pantoténová), B6

(pyridoxín) v  dávkach do 10 mg počas tehotenstva a  do 20 mg počas dojčenia, B7 (biotín), B12

(kobalamín) a stopové prvky ako zinok, selén mangán a meď.

V prípade vitamínu B6 (pyridoxín) je potrebné dbať na to, aby denný príjem tohto vitamínu neprekročil

hranicu 10 mg u  tehotných žien, resp. 20 mg u  dojčiacich žien. Preto je vhodné, aby základné potreby

prísunu vitamínu B6 boli riešené cestou podávania kombinovaných prípravkov s obsahom nízkych hodnôt

vitamínu B6, pričom ďalšia jeho suplementácia by nemala byť žiadna.

Pitný režim

V priebehu gravidity, ako aj počas dojčenia, je mimoriadne dôležité zabezpečiť potrebný pitný režim. Vo

všeobecnosti sa odporúča, aby denný príjem tekutín u  tehotných a   dojčiacich žien bol 2,5 litra
tekutín denne, pričom aspoň 2 litre z  uvedeného množstva by malo pripadať na čistú pitnú alebo
stolovú vodu.

V  prípade vystavovaniu vyšším teplotám, pri extenzívnom potení, alebo pri iných situáciách

sprevádzaných zvýšenými stratami tekutín sa denný príjem tekutín môže posunúť až na 3 litre denne.

Počas tehotenstva a v období dojčenia sú nevhodné sladené a sýtené nápoje a nápoje v obsahom kofeínu.

Významne regulovaná a minimalizovaná by mala byť konzumácia minerálnych vôd. Na doplnenie pitného

režimu je vhodné zaradiť nesladené ovocné čaje (v prípade bylinkových čajov je potrebné vylúčiť tie, ktoré

sú v tehotenstve kontraindikované), prípadne ovocné a zeleninové šťavy.
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Zdieľať     

Žlč je hustá telesná tekutina, ktorá sa tvorí v bunkách pečene, zbiera sa v žlčníku a počas

trávenia sa vylučuje žlčovými cestami  do dvanástnika. Jej sfarbenie sa mení podľa toho, v

akom pomere sú zastúpené dôležité farbivá bilirubín a biliverdín, od žltej až po zelenú farbu.

Keď je žlč veľmi hustá, má až hnedastú farbu.

Primárny účel žlče je podpora trávenia a vstrebávania tukov. Žlč emulguje lipidy, čím sa

zvyšuje ich rozpustnosť a expozícia lipázam. Žlč je taktiež médiom na vylučovanie látok, ktoré sú

ťažko rozpustné vo vode. Významnou funkciou žlče je tiež neutralizácia silno kyslej tráveniny

postupujúcej zo žalúdka do duodena.

Žlč obsahuje 82 % vody a elektrolytov. Je ľahko zásaditá (alkalická). Najdôležitejšou súčasťou

žlče sú ale minerálne soli (12 %), ktoré majú centrálnu úlohu pri trávení tukov.

Denne sa tvorí okolo 500 až 700 mililitrov žlče, ktorá sa uskladňuje v žlčníku. Žlč sa tvorí

v  hepatocytoch. Medzi hepatocytmi sa nachádzajú žlčové kanáliky, ktoré privádzajú žlč do

tráviacej trubice. Prvky, ktoré sa vylučujú do žlčových kanálikov sú: lecitín, konjugované žlčové

soli a hormóny, cholesterín a bilirubín. Taktiež sa takto vylučujú aj konjugované lieky.

Obrázok 1: Schéma entrohepatálneho obehu. (zdroj: pinterest.com)

Väčšina žlčových kyselín sa spätne vychytáva do portálneho obehu a  v  hepatocytoch je

opätovne využitá. Asi 5 % žlčových kyselín je vylúčených stolicou.

Porucha tvorby a vylučovania žlče (cholestáza) je stav, pri ktorom dochádza k blokáde
odtoku žlče do tenkého čreva . Poznáme dva typy cholestázy – intrahepatálnu (porucha je v

pečeni) a ext rahepatálnu (blokáda v žlčových cestách).

V prípade intrahepatálnej poruchy môže ísť o vrodené ochorenie, získané ochorenie (cirhóza

pečene), infekciu (HIV, HBV, CMV, EBV), liekovú cholestázu (antibiotiká, steroidy, antikoncepcia,

niektoré antipsychotiká a iné) alebo tehotenstvo. V prípade extrahepatálnej cholestázy je

príčinou blokáda (obštrukcia) žlčových vývodov žlčovými kameňmi, nádorom, cystou atď.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Choleretiká a cholekinetiká (systémovo)

2. Spazmolytiká (systémovo)

Choleretiká a cholekinetiká (systémovo)
Choleretiká a  cholekinetiká sú liečivá, ktoré stimulujú tvorbu žlče v  pečeni a  podporujú transport žlče do

tráviaceho traktu.

Niektoré liečivá z  tejto skupiny majú aj parasympatolytické účinky a  pôsobia hepatoprotektívne na

hepatocyty, ktoré sú poškodené cholestázou.

V  rámci asistovaného samoliečenia môžeme terapeuticky využívať lieky s  obsahom hymekromónu,

fenipentolu, prípadne silicových fytofarmák.

Spazmolytiká (systémovo)
Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva, ktoré

môže sprevádzať akútne kolikové stavy spojené s poruchami tvorby a odchodu žlče, prípadne s výskytom

žlčových kameňov. V   rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie,
opakované alebo dlhodobejšie podávanie je nutné ko nzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia spastických bolestí biliárneho traktu sa môžu použiť liečivá

butylskopolamín a drotaverín.
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Zdieľať     

Žlč je hustá telesná tekutina, ktorá sa tvorí v bunkách pečene, zbiera sa v žlčníku a počas

trávenia sa vylučuje žlčovými cestami  do dvanástnika. Jej sfarbenie sa mení podľa toho, v

akom pomere sú zastúpené dôležité farbivá bilirubín a biliverdín, od žltej až po zelenú farbu.

Keď je žlč veľmi hustá, má až hnedastú farbu.

Primárny účel žlče je podpora trávenia a vstrebávania tukov. Žlč emulguje lipidy, čím sa

zvyšuje ich rozpustnosť a expozícia lipázam. Žlč je taktiež médiom na vylučovanie látok, ktoré sú

ťažko rozpustné vo vode. Významnou funkciou žlče je tiež neutralizácia silno kyslej tráveniny

postupujúcej zo žalúdka do duodena.

Žlč obsahuje 82 % vody a elektrolytov. Je ľahko zásaditá (alkalická). Najdôležitejšou súčasťou

žlče sú ale minerálne soli (12 %), ktoré majú centrálnu úlohu pri trávení tukov.

Denne sa tvorí okolo 500 až 700 mililitrov žlče, ktorá sa uskladňuje v žlčníku. Žlč sa tvorí

v  hepatocytoch. Medzi hepatocytmi sa nachádzajú žlčové kanáliky, ktoré privádzajú žlč do

tráviacej trubice. Prvky, ktoré sa vylučujú do žlčových kanálikov sú: lecitín, konjugované žlčové

soli a hormóny, cholesterín a bilirubín. Taktiež sa takto vylučujú aj konjugované lieky.

Obrázok 1: Schéma entrohepatálneho obehu. (zdroj: pinterest.com)

Väčšina žlčových kyselín sa spätne vychytáva do portálneho obehu a  v  hepatocytoch je

opätovne využitá. Asi 5 % žlčových kyselín je vylúčených stolicou.

Porucha tvorby a vylučovania žlče (cholestáza) je stav, pri ktorom dochádza k blokáde
odtoku žlče do tenkého čreva . Poznáme dva typy cholestázy – intrahepatálnu (porucha je v

pečeni) a ext rahepatálnu (blokáda v žlčových cestách).

V prípade intrahepatálnej poruchy môže ísť o vrodené ochorenie, získané ochorenie (cirhóza

pečene), infekciu (HIV, HBV, CMV, EBV), liekovú cholestázu (antibiotiká, steroidy, antikoncepcia,

niektoré antipsychotiká a iné) alebo tehotenstvo. V prípade extrahepatálnej cholestázy je

príčinou blokáda (obštrukcia) žlčových vývodov žlčovými kameňmi, nádorom, cystou atď.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Choleretiká a cholekinetiká (systémovo)

2. Spazmolytiká (systémovo)

Choleretiká a cholekinetiká (systémovo)
Choleretiká a  cholekinetiká sú liečivá, ktoré stimulujú tvorbu žlče v  pečeni a  podporujú transport žlče do

tráviaceho traktu.

Niektoré liečivá z  tejto skupiny majú aj parasympatolytické účinky a  pôsobia hepatoprotektívne na

hepatocyty, ktoré sú poškodené cholestázou.

V  rámci asistovaného samoliečenia môžeme terapeuticky využívať lieky s  obsahom hymekromónu,

fenipentolu, prípadne silicových fytofarmák.

Spazmolytiká (systémovo)
Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva, ktoré

môže sprevádzať akútne kolikové stavy spojené s poruchami tvorby a odchodu žlče, prípadne s výskytom

žlčových kameňov. V   rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie,
opakované alebo dlhodobejšie podávanie je nutné ko nzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia spastických bolestí biliárneho traktu sa môžu použiť liečivá

butylskopolamín a drotaverín.
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Správna dispenzácia: Zápalové
ochorenia oka
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Zdieľať     

Zápaly oka

Zápaly oka tvoria rozsiahlu skupinu ochorení. V etiológii nachádzame infekčné alebo

neinfekčné príčiny. Môže ísť o ochorenia, ktoré postihujú len jednotlivé, izolované štruktúry oka

a okolia oka, iné zasahujú oko ako celok. Najčastejšie ide len o ochorenia benígne.

Prvotným príznakom zápalového ochorenia oka vo všeobecnosti je syndróm červeného oka,

ktorý môže byť spôsobený rôznymi infekčnými i neinfekčnými príčinami.

Obrázok 1: Schéma ľudského oka (wikipedia.org).

Príčinou syndrómu červeného oka je dilatácia krvných ciev (injekcia). Pokiaľ ide
o  injekciu povrchovú (konjuktiválnu), ktorá postihuje spojovkové cievy bez iných
príznakov, je možné odporučiť vhodný postup v rámci asistovaného samoliečenia.

Pokiaľ ide o hlbokú (ciliárnu) injekciu, resp. ak sa pri zápale oka súbežne objavujú aj iné príznaky,

ako sú zmeny z rakovej ostrosti, svetloplachosť, bolesť, prítomnosť sekrétu, farby sekrétu,

prípadne ďalšie, je vhodné, aby bol stav konzultovaný s lekárom.

Syndróm suchého oka

Suché oko (keratoconjunctivitis sicca) je špecifickým typom zápalu oka, ktorý postihuje 15 až

17% populácie. Syndróm suchého oka znižuje kvalitu života postihnutého, a zároveň predstavuje

hrozbu závažných komplikácií, ktoré môžu viesť až k str ate videnia.

Definícia suchého oka je založená na koncepte troch vrstiev slzného filmu. Hociktorá vrstva

môže byť postihnutá v rôznych súvislostiach a spôsobiť ochorenie. Suché oko je teda ochorenie,

ktoré môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ktoré vedú k zmene niektorej z troch vrstiev

slzného filmu – vodnej, tukovej alebo mucinóznej.

Obrázok 2: Schéma slzného ústrojenstva oka a  slzného filmu (solen.cz).

Pre normálnu funkciu oka je potrebné, aby jeho povrch bol neustále zvlhčovaný slzným filmom.

Slzy sú roztok skladajúci sa z vody, bielkovín, enzýmov, imunoglobulínov, tukov a

deskvamovaných epitelových buniek.

V prípade, že povrch oka nie je dostatočne zvlhčovaný, dochádza k osychaniu epitelu,
ktorý sa odlupuje, vznikajú defekty, neskoršie vredy, rohovka stráca priehľadnosť, čo
vedie k strate videnia. Okrem zvlhčovania povrchu oka, má slzný film aj významnú
vyživovaciu funkciu buniek epitelu rohovky a optickú funkciu.

Subjektívne si pacienti sťažujú na pocit suchosti v očiach, dráždenia pri mrkaní, pocit cudzieho

telesa, pálenie v očiach. Sú citliví na cigaretový dym, na pobyt v klimatizovaných miestnostiach,

pri ventilátoroch, v autách, v prievane.

V rámci menej závažných príznakov suchého oka sa používajú náhrady sĺz (tzv. umelé slzy).

Alergická konjuktivitída

Alergická konjuktivitída (zápal očných spojoviek na alergickom základe) je spôsobená priamou

expozíciou povrchu oka s  alergénom. Alergická reakcia sa po takomto kontakte rozvinie

rýchlo. Alergická konjuktivitída sa vyskytuje často súbežne s alergickou nádchou.

Medzi najčastejšie alergény radíme peľové zrná, menej často sú to prach, roztoče, zvieracia

srsť, prípadne iné.

Subjektívne príznaky alergickej konjuktivitídy sú charakteristické tromi symptómami:
začervenanie, opuch a  svrbenie, resp. pálenie oka. Sekundárne sa môže pri alergickom
zápale vyskytnúť aj opuch spojoviek alebo mihalníc.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Očné antiseptiká (lokálne)

2. Očné dekongestíva (lokálne)

3. H1-antihistaminiká (lokálne)

4. H1-antihistaminiká (systémovo)

5. Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)

Očné antiseptiká (lokálne)
Antiseptiká sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v mieste aplikácie. Pôsobia baktériostaticky

(zastavujú rast baktérii) alebo baktericídne (usmrcujú baktérie).

Antiseptiká na aplikáciu do oka sa používajú buď vo forme očných kvapiek, očných mastí alebo
očných výplachov. Indikované sú na akútne a chronické nehnisavé zápaly spojoviek, blefaritídy a
nehnisavé povrchové zápaly rohovky.

Lokálne antiseptiká je možné použiť taktiež po extrakcii cudzích teliesok z  rohovky a  na iné poúrazové

poškodenia rohovky. V praxi sa používajú predovšetkým očné antiseptiká s obsahom karbetopendecínium

bromidu, kyseliny boritej a tetraboritanu sodného.

Karbetopendecíniumbromid je kvartérna amóniová soľ s miernym antiseptickým účinkom. Má baktericídne

vlastnosti, pretože vyvoláva zmeny v permeabilite bunkovej membrány baktérií. Pôsobí silnejšie na gram-

pozitívne baktérie ako na gram-negatívne baktérie. Niektoré druhy baktérií, ako

je Pseudomonas a Mycobakterium tuberculosis zostávajú rezistentné. Je neúčinná na bakteriálne spóry. Má

aj antifungálne vlastnosti.

Kyselina boritá a tetraboritan sodný sú antiseptiká, ktoré sa vyznačujú bakteriostatickými a fungistatickými

vlastnosťami.

Očné dekongestíva (lokálne)
Dekongestíva sú látky, ktoré cestou vazokonstrikcie znižujú prekrvenie danej oblasti, čím
dochádza k potláčaniu príznakov zápalu, predovšetkým začervenania a  opuchu.

Dekongestíva sa v oftalmológii používajú vo forme očných instilácií a aplikujú sa priamo na očnú guľu. Vďaka

tomu sa ich dekongestívny účinok dostavuje krátko po aplikácii.

V  praxi sa z  dekongestív na lokálnu instiláciu do oka používa predovšetkým tetryzolín. Tetryzolín je

sympatikomimetikum z imidazolovej skupiny dekongestív. Priamo stimuluje alfa-adrenergné receptory

sympatického nervového systému so slabým účinkom na beta-adrenergné receptory alebo bez účinku na

beta-adrenergné receptory. Pri topickom podaní na sliznicu spojoviek má prechodný vazokonstrikčný

účinok na jemné očné cievy, čím zmierňuje vazodilatáciu a opuch spojoviek.

Očné dekongestíva je možné používať iba krátkodobo. Ich opakované používanie môže viesť ku závislosti,

ktorá sa prejavuje reaktívnou hyperémiou a edémom. Vazoaktívne dekongestanty môžu taktiež zvyšovať

vnútroočný tlak, a preto je ich použitie kontraindikované u ľudí s glaukómom.

H1-antihistaminiká (lokálne)
H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do očí inhibujú syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov,

ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a

sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
konjuktivitídy. Je možné ich lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo
trofických zmien oka.

V rámci asistovaného samoliečenia je z H1-antihistaminík dostupný levokabastín vo forme očných kvapiek.

Levokabastín  je vysoko selektívny antagonista H1-histamínových receptorov s rýchlym nástupom účinku a

jeho predĺženým trvaním.

Po lokálnom podaní do spojovkového vaku zvyčajne ihneď a počas niekoľkých ďalších hodín
dochádza k úľave od typických príznakov alergickej konjunktivitídy (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečo k, slzenie).

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a  desloratadín) sú liečivá so

selektívnym H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká môžu byť indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy
a   alergickej konjuktivitídy, pričom potláčajú celé spektrum príz nakov (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečok, slzenie).

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne k zlepšeniu kvality života u  osôb s  akútnou

konjuktivitídou. Nevyhnutné pre dosiahnutie maximálneho terapeutického efektu je súčasne dodržiavanie

režimových opatrení.

Do veku 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich aplikáciou vo forme

lokálnych prípravkov.

Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)
Umelé slzy a  očné lubrikanty majú za cieľ vytvoriť rovnomernú stabilnú vrstvu slzného filmu a  zabrániť

vysychaniu a dráždeniu povrchu oka.

Pri aplikácii umelých sĺz sa riadime viskozitou prípravkov. Nízka viskozita vyžaduje častejšiu
aplikáciu, ale má minimálny efekt na kvalitu videnia. Stredne viskózne prípravky sa aplikujú
pomenej (obvykle 4x denne) a  môžu prechodne zhoršiť videnie. Prípravky s vysokou viskozitou sa
aplikujú iba 1x denne, zväčša na noc, nakoľko počas dňa by výrazne obmedzovali kvalitu videnia.
V praxi je bežná aj kombinované používanie umelých sĺz.

Ďalším významným faktorom pri voľbe umelých sĺz je prítomnosť konzervantov, ktoré pri dlhodobej

aplikácii môžu poškodzovať rohovku.

Umelé slzy sa indikujú v prípade nedostatočnej produkcii sĺz , v prípade, že prirodzene sa tvoriaci slzný film

nedostatočne lubrikuje povrch oka a pri rôznych stavoch, kedy sa vyžaduje zvýšená ochrana očnej rohovky

(stavy po úraze, po vniknutí cudzieho telesa, po operáciách a pri niektorých infekciách oka).

118



Správna dispenzácia: Zápalové
ochorenia oka
Zverejnené: 21. 01. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Zápaly oka

Zápaly oka tvoria rozsiahlu skupinu ochorení. V etiológii nachádzame infekčné alebo

neinfekčné príčiny. Môže ísť o ochorenia, ktoré postihujú len jednotlivé, izolované štruktúry oka

a okolia oka, iné zasahujú oko ako celok. Najčastejšie ide len o ochorenia benígne.

Prvotným príznakom zápalového ochorenia oka vo všeobecnosti je syndróm červeného oka,

ktorý môže byť spôsobený rôznymi infekčnými i neinfekčnými príčinami.

Obrázok 1: Schéma ľudského oka (wikipedia.org).

Príčinou syndrómu červeného oka je dilatácia krvných ciev (injekcia). Pokiaľ ide
o  injekciu povrchovú (konjuktiválnu), ktorá postihuje spojovkové cievy bez iných
príznakov, je možné odporučiť vhodný postup v rámci asistovaného samoliečenia.

Pokiaľ ide o hlbokú (ciliárnu) injekciu, resp. ak sa pri zápale oka súbežne objavujú aj iné príznaky,

ako sú zmeny z rakovej ostrosti, svetloplachosť, bolesť, prítomnosť sekrétu, farby sekrétu,

prípadne ďalšie, je vhodné, aby bol stav konzultovaný s lekárom.

Syndróm suchého oka

Suché oko (keratoconjunctivitis sicca) je špecifickým typom zápalu oka, ktorý postihuje 15 až

17% populácie. Syndróm suchého oka znižuje kvalitu života postihnutého, a zároveň predstavuje

hrozbu závažných komplikácií, ktoré môžu viesť až k str ate videnia.

Definícia suchého oka je založená na koncepte troch vrstiev slzného filmu. Hociktorá vrstva

môže byť postihnutá v rôznych súvislostiach a spôsobiť ochorenie. Suché oko je teda ochorenie,

ktoré môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ktoré vedú k zmene niektorej z troch vrstiev

slzného filmu – vodnej, tukovej alebo mucinóznej.

Obrázok 2: Schéma slzného ústrojenstva oka a  slzného filmu (solen.cz).

Pre normálnu funkciu oka je potrebné, aby jeho povrch bol neustále zvlhčovaný slzným filmom.

Slzy sú roztok skladajúci sa z vody, bielkovín, enzýmov, imunoglobulínov, tukov a

deskvamovaných epitelových buniek.

V prípade, že povrch oka nie je dostatočne zvlhčovaný, dochádza k osychaniu epitelu,
ktorý sa odlupuje, vznikajú defekty, neskoršie vredy, rohovka stráca priehľadnosť, čo
vedie k strate videnia. Okrem zvlhčovania povrchu oka, má slzný film aj významnú
vyživovaciu funkciu buniek epitelu rohovky a optickú funkciu.

Subjektívne si pacienti sťažujú na pocit suchosti v očiach, dráždenia pri mrkaní, pocit cudzieho

telesa, pálenie v očiach. Sú citliví na cigaretový dym, na pobyt v klimatizovaných miestnostiach,

pri ventilátoroch, v autách, v prievane.

V rámci menej závažných príznakov suchého oka sa používajú náhrady sĺz (tzv. umelé slzy).

Alergická konjuktivitída

Alergická konjuktivitída (zápal očných spojoviek na alergickom základe) je spôsobená priamou

expozíciou povrchu oka s  alergénom. Alergická reakcia sa po takomto kontakte rozvinie

rýchlo. Alergická konjuktivitída sa vyskytuje často súbežne s alergickou nádchou.

Medzi najčastejšie alergény radíme peľové zrná, menej často sú to prach, roztoče, zvieracia

srsť, prípadne iné.

Subjektívne príznaky alergickej konjuktivitídy sú charakteristické tromi symptómami:
začervenanie, opuch a  svrbenie, resp. pálenie oka. Sekundárne sa môže pri alergickom
zápale vyskytnúť aj opuch spojoviek alebo mihalníc.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Očné antiseptiká (lokálne)

2. Očné dekongestíva (lokálne)

3. H1-antihistaminiká (lokálne)

4. H1-antihistaminiká (systémovo)

5. Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)

Očné antiseptiká (lokálne)
Antiseptiká sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v mieste aplikácie. Pôsobia baktériostaticky

(zastavujú rast baktérii) alebo baktericídne (usmrcujú baktérie).

Antiseptiká na aplikáciu do oka sa používajú buď vo forme očných kvapiek, očných mastí alebo
očných výplachov. Indikované sú na akútne a chronické nehnisavé zápaly spojoviek, blefaritídy a
nehnisavé povrchové zápaly rohovky.

Lokálne antiseptiká je možné použiť taktiež po extrakcii cudzích teliesok z  rohovky a  na iné poúrazové

poškodenia rohovky. V praxi sa používajú predovšetkým očné antiseptiká s obsahom karbetopendecínium

bromidu, kyseliny boritej a tetraboritanu sodného.

Karbetopendecíniumbromid je kvartérna amóniová soľ s miernym antiseptickým účinkom. Má baktericídne

vlastnosti, pretože vyvoláva zmeny v permeabilite bunkovej membrány baktérií. Pôsobí silnejšie na gram-

pozitívne baktérie ako na gram-negatívne baktérie. Niektoré druhy baktérií, ako

je Pseudomonas a Mycobakterium tuberculosis zostávajú rezistentné. Je neúčinná na bakteriálne spóry. Má

aj antifungálne vlastnosti.

Kyselina boritá a tetraboritan sodný sú antiseptiká, ktoré sa vyznačujú bakteriostatickými a fungistatickými

vlastnosťami.

Očné dekongestíva (lokálne)
Dekongestíva sú látky, ktoré cestou vazokonstrikcie znižujú prekrvenie danej oblasti, čím
dochádza k potláčaniu príznakov zápalu, predovšetkým začervenania a  opuchu.

Dekongestíva sa v oftalmológii používajú vo forme očných instilácií a aplikujú sa priamo na očnú guľu. Vďaka

tomu sa ich dekongestívny účinok dostavuje krátko po aplikácii.

V  praxi sa z  dekongestív na lokálnu instiláciu do oka používa predovšetkým tetryzolín. Tetryzolín je

sympatikomimetikum z imidazolovej skupiny dekongestív. Priamo stimuluje alfa-adrenergné receptory

sympatického nervového systému so slabým účinkom na beta-adrenergné receptory alebo bez účinku na

beta-adrenergné receptory. Pri topickom podaní na sliznicu spojoviek má prechodný vazokonstrikčný

účinok na jemné očné cievy, čím zmierňuje vazodilatáciu a opuch spojoviek.

Očné dekongestíva je možné používať iba krátkodobo. Ich opakované používanie môže viesť ku závislosti,

ktorá sa prejavuje reaktívnou hyperémiou a edémom. Vazoaktívne dekongestanty môžu taktiež zvyšovať

vnútroočný tlak, a preto je ich použitie kontraindikované u ľudí s glaukómom.

H1-antihistaminiká (lokálne)
H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do očí inhibujú syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov,

ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a

sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
konjuktivitídy. Je možné ich lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo
trofických zmien oka.

V rámci asistovaného samoliečenia je z H1-antihistaminík dostupný levokabastín vo forme očných kvapiek.

Levokabastín  je vysoko selektívny antagonista H1-histamínových receptorov s rýchlym nástupom účinku a

jeho predĺženým trvaním.

Po lokálnom podaní do spojovkového vaku zvyčajne ihneď a počas niekoľkých ďalších hodín
dochádza k úľave od typických príznakov alergickej konjunktivitídy (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečo k, slzenie).

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a  desloratadín) sú liečivá so

selektívnym H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká môžu byť indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy
a   alergickej konjuktivitídy, pričom potláčajú celé spektrum príz nakov (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečok, slzenie).

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne k zlepšeniu kvality života u  osôb s  akútnou

konjuktivitídou. Nevyhnutné pre dosiahnutie maximálneho terapeutického efektu je súčasne dodržiavanie

režimových opatrení.

Do veku 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich aplikáciou vo forme

lokálnych prípravkov.

Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)
Umelé slzy a  očné lubrikanty majú za cieľ vytvoriť rovnomernú stabilnú vrstvu slzného filmu a  zabrániť

vysychaniu a dráždeniu povrchu oka.

Pri aplikácii umelých sĺz sa riadime viskozitou prípravkov. Nízka viskozita vyžaduje častejšiu
aplikáciu, ale má minimálny efekt na kvalitu videnia. Stredne viskózne prípravky sa aplikujú
pomenej (obvykle 4x denne) a  môžu prechodne zhoršiť videnie. Prípravky s vysokou viskozitou sa
aplikujú iba 1x denne, zväčša na noc, nakoľko počas dňa by výrazne obmedzovali kvalitu videnia.
V praxi je bežná aj kombinované používanie umelých sĺz.

Ďalším významným faktorom pri voľbe umelých sĺz je prítomnosť konzervantov, ktoré pri dlhodobej

aplikácii môžu poškodzovať rohovku.

Umelé slzy sa indikujú v prípade nedostatočnej produkcii sĺz , v prípade, že prirodzene sa tvoriaci slzný film

nedostatočne lubrikuje povrch oka a pri rôznych stavoch, kedy sa vyžaduje zvýšená ochrana očnej rohovky

(stavy po úraze, po vniknutí cudzieho telesa, po operáciách a pri niektorých infekciách oka).
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Zápaly oka

Zápaly oka tvoria rozsiahlu skupinu ochorení. V etiológii nachádzame infekčné alebo

neinfekčné príčiny. Môže ísť o ochorenia, ktoré postihujú len jednotlivé, izolované štruktúry oka

a okolia oka, iné zasahujú oko ako celok. Najčastejšie ide len o ochorenia benígne.

Prvotným príznakom zápalového ochorenia oka vo všeobecnosti je syndróm červeného oka,

ktorý môže byť spôsobený rôznymi infekčnými i neinfekčnými príčinami.

Obrázok 1: Schéma ľudského oka (wikipedia.org).

Príčinou syndrómu červeného oka je dilatácia krvných ciev (injekcia). Pokiaľ ide
o  injekciu povrchovú (konjuktiválnu), ktorá postihuje spojovkové cievy bez iných
príznakov, je možné odporučiť vhodný postup v rámci asistovaného samoliečenia.

Pokiaľ ide o hlbokú (ciliárnu) injekciu, resp. ak sa pri zápale oka súbežne objavujú aj iné príznaky,

ako sú zmeny z rakovej ostrosti, svetloplachosť, bolesť, prítomnosť sekrétu, farby sekrétu,

prípadne ďalšie, je vhodné, aby bol stav konzultovaný s lekárom.

Syndróm suchého oka

Suché oko (keratoconjunctivitis sicca) je špecifickým typom zápalu oka, ktorý postihuje 15 až

17% populácie. Syndróm suchého oka znižuje kvalitu života postihnutého, a zároveň predstavuje

hrozbu závažných komplikácií, ktoré môžu viesť až k str ate videnia.

Definícia suchého oka je založená na koncepte troch vrstiev slzného filmu. Hociktorá vrstva

môže byť postihnutá v rôznych súvislostiach a spôsobiť ochorenie. Suché oko je teda ochorenie,

ktoré môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ktoré vedú k zmene niektorej z troch vrstiev

slzného filmu – vodnej, tukovej alebo mucinóznej.

Obrázok 2: Schéma slzného ústrojenstva oka a  slzného filmu (solen.cz).

Pre normálnu funkciu oka je potrebné, aby jeho povrch bol neustále zvlhčovaný slzným filmom.

Slzy sú roztok skladajúci sa z vody, bielkovín, enzýmov, imunoglobulínov, tukov a

deskvamovaných epitelových buniek.

V prípade, že povrch oka nie je dostatočne zvlhčovaný, dochádza k osychaniu epitelu,
ktorý sa odlupuje, vznikajú defekty, neskoršie vredy, rohovka stráca priehľadnosť, čo
vedie k strate videnia. Okrem zvlhčovania povrchu oka, má slzný film aj významnú
vyživovaciu funkciu buniek epitelu rohovky a optickú funkciu.

Subjektívne si pacienti sťažujú na pocit suchosti v očiach, dráždenia pri mrkaní, pocit cudzieho

telesa, pálenie v očiach. Sú citliví na cigaretový dym, na pobyt v klimatizovaných miestnostiach,

pri ventilátoroch, v autách, v prievane.

V rámci menej závažných príznakov suchého oka sa používajú náhrady sĺz (tzv. umelé slzy).

Alergická konjuktivitída

Alergická konjuktivitída (zápal očných spojoviek na alergickom základe) je spôsobená priamou

expozíciou povrchu oka s  alergénom. Alergická reakcia sa po takomto kontakte rozvinie

rýchlo. Alergická konjuktivitída sa vyskytuje často súbežne s alergickou nádchou.

Medzi najčastejšie alergény radíme peľové zrná, menej často sú to prach, roztoče, zvieracia

srsť, prípadne iné.

Subjektívne príznaky alergickej konjuktivitídy sú charakteristické tromi symptómami:
začervenanie, opuch a  svrbenie, resp. pálenie oka. Sekundárne sa môže pri alergickom
zápale vyskytnúť aj opuch spojoviek alebo mihalníc.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Očné antiseptiká (lokálne)

2. Očné dekongestíva (lokálne)

3. H1-antihistaminiká (lokálne)

4. H1-antihistaminiká (systémovo)

5. Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)

Očné antiseptiká (lokálne)
Antiseptiká sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v mieste aplikácie. Pôsobia baktériostaticky

(zastavujú rast baktérii) alebo baktericídne (usmrcujú baktérie).

Antiseptiká na aplikáciu do oka sa používajú buď vo forme očných kvapiek, očných mastí alebo
očných výplachov. Indikované sú na akútne a chronické nehnisavé zápaly spojoviek, blefaritídy a
nehnisavé povrchové zápaly rohovky.

Lokálne antiseptiká je možné použiť taktiež po extrakcii cudzích teliesok z  rohovky a  na iné poúrazové

poškodenia rohovky. V praxi sa používajú predovšetkým očné antiseptiká s obsahom karbetopendecínium

bromidu, kyseliny boritej a tetraboritanu sodného.

Karbetopendecíniumbromid je kvartérna amóniová soľ s miernym antiseptickým účinkom. Má baktericídne

vlastnosti, pretože vyvoláva zmeny v permeabilite bunkovej membrány baktérií. Pôsobí silnejšie na gram-

pozitívne baktérie ako na gram-negatívne baktérie. Niektoré druhy baktérií, ako

je Pseudomonas a Mycobakterium tuberculosis zostávajú rezistentné. Je neúčinná na bakteriálne spóry. Má

aj antifungálne vlastnosti.

Kyselina boritá a tetraboritan sodný sú antiseptiká, ktoré sa vyznačujú bakteriostatickými a fungistatickými

vlastnosťami.

Očné dekongestíva (lokálne)
Dekongestíva sú látky, ktoré cestou vazokonstrikcie znižujú prekrvenie danej oblasti, čím
dochádza k potláčaniu príznakov zápalu, predovšetkým začervenania a  opuchu.

Dekongestíva sa v oftalmológii používajú vo forme očných instilácií a aplikujú sa priamo na očnú guľu. Vďaka

tomu sa ich dekongestívny účinok dostavuje krátko po aplikácii.

V  praxi sa z  dekongestív na lokálnu instiláciu do oka používa predovšetkým tetryzolín. Tetryzolín je

sympatikomimetikum z imidazolovej skupiny dekongestív. Priamo stimuluje alfa-adrenergné receptory

sympatického nervového systému so slabým účinkom na beta-adrenergné receptory alebo bez účinku na

beta-adrenergné receptory. Pri topickom podaní na sliznicu spojoviek má prechodný vazokonstrikčný

účinok na jemné očné cievy, čím zmierňuje vazodilatáciu a opuch spojoviek.

Očné dekongestíva je možné používať iba krátkodobo. Ich opakované používanie môže viesť ku závislosti,

ktorá sa prejavuje reaktívnou hyperémiou a edémom. Vazoaktívne dekongestanty môžu taktiež zvyšovať

vnútroočný tlak, a preto je ich použitie kontraindikované u ľudí s glaukómom.

H1-antihistaminiká (lokálne)
H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do očí inhibujú syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov,

ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a

sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
konjuktivitídy. Je možné ich lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo
trofických zmien oka.

V rámci asistovaného samoliečenia je z H1-antihistaminík dostupný levokabastín vo forme očných kvapiek.

Levokabastín  je vysoko selektívny antagonista H1-histamínových receptorov s rýchlym nástupom účinku a

jeho predĺženým trvaním.

Po lokálnom podaní do spojovkového vaku zvyčajne ihneď a počas niekoľkých ďalších hodín
dochádza k úľave od typických príznakov alergickej konjunktivitídy (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečok, slzenie).

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a  desloratadín) sú liečivá so

selektívnym H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká môžu byť indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy
a   alergickej konjuktivitídy, pričom potláčajú celé spektrum príznakov (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečok, slzenie).

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne k zlepšeniu kvality života u  osôb s  akútnou

konjuktivitídou. Nevyhnutné pre dosiahnutie maximálneho terapeutického efektu je súčasne dodržiavanie

režimových opatrení.

Do veku 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich aplikáciou vo forme

lokálnych prípravkov.

Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)
Umelé slzy a  očné lubrikanty majú za cieľ vytvoriť rovnomernú stabilnú vrstvu slzného filmu a  zabrániť

vysychaniu a dráždeniu povrchu oka.

Pri aplikácii umelých sĺz sa riadime viskozitou prípravkov. Nízka viskozita vyžaduje častejšiu
aplikáciu, ale má minimálny efekt na kvalitu videnia. Stredne viskózne prípravky sa aplikujú
pomenej (obvykle 4x denne) a  môžu prechodne zhoršiť videnie. Prípravky s vysokou viskozitou sa
aplikujú iba 1x denne, zväčša na noc, nakoľko počas dňa by výrazne obmedzovali kvalitu videnia.
V praxi je bežná aj kombinované používanie umelých sĺz.

Ďalším významným faktorom pri voľbe umelých sĺz je prítomnosť konzervantov, ktoré pri dlhodobej

aplikácii môžu poškodzovať rohovku.

Umelé slzy sa indikujú v pr ípade nedostatočnej produkcii sĺz, v prípade, že prirodzene sa tvoriaci slzný film

nedostatočne lubrikuje povrch oka a pri rôznych stavoch, kedy sa vyžaduje zvýšená ochrana očnej rohovky

(stavy po úraze, po vniknutí cudzieho telesa, po operáciách a pri niektorých infekciách oka).
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Zápaly oka

Zápaly oka tvoria rozsiahlu skupinu ochorení. V etiológii nachádzame infekčné alebo

neinfekčné príčiny. Môže ísť o ochorenia, ktoré postihujú len jednotlivé, izolované štruktúry oka

a okolia oka, iné zasahujú oko ako celok. Najčastejšie ide len o ochorenia benígne.

Prvotným príznakom zápalového ochorenia oka vo všeobecnosti je syndróm červeného oka,

ktorý môže byť spôsobený rôznymi infekčnými i neinfekčnými príčinami.

Obrázok 1: Schéma ľudského oka (wikipedia.org).

Príčinou syndrómu červeného oka je dilatácia krvných ciev (injekcia). Pokiaľ ide
o  injekciu povrchovú (konjuktiválnu), ktorá postihuje spojovkové cievy bez iných
príznakov, je možné odporučiť vhodný postup v rámci asistovaného samoliečenia.

Pokiaľ ide o hlbokú (ciliárnu) injekciu, resp. ak sa pri zápale oka súbežne objavujú aj iné príznaky,

ako sú zmeny z rakovej ostrosti, svetloplachosť, bolesť, prítomnosť sekrétu, farby sekrétu,

prípadne ďalšie, je vhodné, aby bol stav konzultovaný s lekárom.

Syndróm suchého oka

Suché oko (keratoconjunctivitis sicca) je špecifickým typom zápalu oka, ktorý postihuje 15 až

17% populácie. Syndróm suchého oka znižuje kvalitu života postihnutého, a zároveň predstavuje

hrozbu závažných komplikácií, ktoré môžu viesť až k str ate videnia.

Definícia suchého oka je založená na koncepte troch vrstiev slzného filmu. Hociktorá vrstva

môže byť postihnutá v rôznych súvislostiach a spôsobiť ochorenie. Suché oko je teda ochorenie,

ktoré môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ktoré vedú k zmene niektorej z troch vrstiev

slzného filmu – vodnej, tukovej alebo mucinóznej.

Obrázok 2: Schéma slzného ústrojenstva oka a  slzného filmu (solen.cz).

Pre normálnu funkciu oka je potrebné, aby jeho povrch bol neustále zvlhčovaný slzným filmom.

Slzy sú roztok skladajúci sa z vody, bielkovín, enzýmov, imunoglobulínov, tukov a

deskvamovaných epitelových buniek.

V prípade, že povrch oka nie je dostatočne zvlhčovaný, dochádza k osychaniu epitelu,
ktorý sa odlupuje, vznikajú defekty, neskoršie vredy, rohovka stráca priehľadnosť, čo
vedie k strate videnia. Okrem zvlhčovania povrchu oka, má slzný film aj významnú
vyživovaciu funkciu buniek epitelu rohovky a optickú funkciu.

Subjektívne si pacienti sťažujú na pocit suchosti v očiach, dráždenia pri mrkaní, pocit cudzieho

telesa, pálenie v očiach. Sú citliví na cigaretový dym, na pobyt v klimatizovaných miestnostiach,

pri ventilátoroch, v autách, v prievane.

V rámci menej závažných príznakov suchého oka sa používajú náhrady sĺz (tzv. umelé slzy).

Alergická konjuktivitída

Alergická konjuktivitída (zápal očných spojoviek na alergickom základe) je spôsobená priamou

expozíciou povrchu oka s  alergénom. Alergická reakcia sa po takomto kontakte rozvinie

rýchlo. Alergická konjuktivitída sa vyskytuje často súbežne s alergickou nádchou.

Medzi najčastejšie alergény radíme peľové zrná, menej často sú to prach, roztoče, zvieracia

srsť, prípadne iné.

Subjektívne príznaky alergickej konjuktivitídy sú charakteristické tromi symptómami:
začervenanie, opuch a  svrbenie, resp. pálenie oka. Sekundárne sa môže pri alergickom
zápale vyskytnúť aj opuch spojoviek alebo mihalníc.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Očné antiseptiká (lokálne)

2. Očné dekongestíva (lokálne)

3. H1-antihistaminiká (lokálne)

4. H1-antihistaminiká (systémovo)

5. Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)

Očné antiseptiká (lokálne)
Antiseptiká sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v mieste aplikácie. Pôsobia baktériostaticky

(zastavujú rast baktérii) alebo baktericídne (usmrcujú baktérie).

Antiseptiká na aplikáciu do oka sa používajú buď vo forme očných kvapiek, očných mastí alebo
očných výplachov. Indikované sú na akútne a chronické nehnisavé zápaly spojoviek, blefaritídy a
nehnisavé povrchové zápaly rohovky.

Lokálne antiseptiká je možné použiť taktiež po extrakcii cudzích teliesok z  rohovky a  na iné poúrazové

poškodenia rohovky. V praxi sa používajú predovšetkým očné antiseptiká s obsahom karbetopendecínium

bromidu, kyseliny boritej a tetraboritanu sodného.

Karbetopendecíniumbromid je kvartérna amóniová soľ s miernym antiseptickým účinkom. Má baktericídne

vlastnosti, pretože vyvoláva zmeny v permeabilite bunkovej membrány baktérií. Pôsobí silnejšie na gram-

pozitívne baktérie ako na gram-negatívne baktérie. Niektoré druhy baktérií, ako

je Pseudomonas a Mycobakterium tuberculosis zostávajú rezistentné. Je neúčinná na bakteriálne spóry. Má

aj antifungálne vlastnosti.

Kyselina boritá a tetraboritan sodný sú antiseptiká, ktoré sa vyznačujú bakteriostatickými a fungistatickými

vlastnosťami.

Očné dekongestíva (lokálne)
Dekongestíva sú látky, ktoré cestou vazokonstrikcie znižujú prekrvenie danej oblasti, čím
dochádza k potláčaniu príznakov zápalu, predovšetkým začervenania a  opuchu.

Dekongestíva sa v oftalmológii používajú vo forme očných instilácií a aplikujú sa priamo na očnú guľu. Vďaka

tomu sa ich dekongestívny účinok dostavuje krátko po aplikácii.

V  praxi sa z  dekongestív na lokálnu instiláciu do oka používa predovšetkým tetryzolín. Tetryzolín je

sympatikomimetikum z imidazolovej skupiny dekongestív. Priamo stimuluje alfa-adrenergné receptory

sympatického nervového systému so slabým účinkom na beta-adrenergné receptory alebo bez účinku na

beta-adrenergné receptory. Pri topickom podaní na sliznicu spojoviek má prechodný vazokonstrikčný

účinok na jemné očné cievy, čím zmierňuje vazodilatáciu a opuch spojoviek.

Očné dekongestíva je možné používať iba krátkodobo. Ich opakované používanie môže viesť ku závislosti,

ktorá sa prejavuje reaktívnou hyperémiou a edémom. Vazoaktívne dekongestanty môžu taktiež zvyšovať

vnútroočný tlak, a preto je ich použitie kontraindikované u ľudí s glaukómom.

H1-antihistaminiká (lokálne)
H1-antihistaminiká na lokálnu aplikáciu do očí inhibujú syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov,

ktoré sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a

sérotonín.

H1-antihistaminiká na lokálne použitie sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej
konjuktivitídy. Je možné ich lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti alebo
trofických zmien oka.

V rámci asistovaného samoliečenia je z H1-antihistaminík dostupný levokabastín vo forme očných kvapiek.

Levokabastín  je vysoko selektívny antagonista H1-histamínových receptorov s rýchlym nástupom účinku a

jeho predĺženým trvaním.

Po lokálnom podaní do spojovkového vaku zvyčajne ihneď a počas niekoľkých ďalších hodín
dochádza k úľave od typických príznakov alergickej konjunktivitídy (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečok, slzenie).

H1-antihistaminiká (systémovo)
H1-antihistaminiká na perorálne podanie (cetirizín, loratadín, levocetirizín a  desloratadín) sú liečivá so

selektívnym H1-antagonistickými účinkami na periférii a inhibujú syntézu a uvoľňovanie histamínu.

H1-antihistaminiká môžu byť indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy
a   alergickej konjuktivitídy, pričom potláčajú celé spektrum príznakov (svrbenie, sčervenanie,
chemóza, opuch očných viečok, slzenie).

Antihistamínové účinky uvedených liečiv vedú súčasne k zlepšeniu kvality života u  osôb s  akútnou

konjuktivitídou. Nevyhnutné pre dosiahnutie maximálneho terapeutického efektu je súčasne dodržiavanie

režimových opatrení.

Do veku 6 rokov sa uprednostňuje systémové podávanie H1-antihistaminík pred ich aplikáciou vo forme

lokálnych prípravkov.

Umelé slzy a očné lubrikanty (lokálne)
Umelé slzy a  očné lubrikanty majú za cieľ vytvoriť rovnomernú stabilnú vrstvu slzného filmu a  zabrániť

vysychaniu a dráždeniu povrchu oka.

Pri aplikácii umelých sĺz sa riadime viskozitou prípravkov. Nízka viskozita vyžaduje častejšiu
aplikáciu, ale má minimálny efekt na kvalitu videnia. Stredne viskózne prípravky sa aplikujú
pomenej (obvykle 4x denne) a  môžu prechodne zhoršiť videnie. Prípravky s vysokou viskozitou sa
aplikujú iba 1x denne, zväčša na noc, nakoľko počas dňa by výrazne obmedzovali kvalitu videnia.
V praxi je bežná aj kombinované používanie umelých sĺz.

Ďalším významným faktorom pri voľbe umelých sĺz je prítomnosť konzervantov, ktoré pri dlhodobej

aplikácii môžu poškodzovať rohovku.

Umelé slzy sa indikujú v pr ípade nedostatočnej produkcii sĺz, v prípade, že prirodzene sa tvoriaci slzný film

nedostatočne lubrikuje povrch oka a pri rôznych stavoch, kedy sa vyžaduje zvýšená ochrana očnej rohovky

(stavy po úraze, po vniknutí cudzieho telesa, po operáciách a pri niektorých infekciách oka).
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Zdieľať     

Bolesť a zápal ucha

Bolesť ucha môže byť zapríčinená zápalom vonkajšieho aj stredného ucha. V klinickom obraze

akútneho zápalu vonkajšieho zvukovodu (otitis externa acuta) dominuje intenzívna bolesť

a často aj opuch v oblasti vonkajšieho zvukovodu.

Úzky priestor medzi kožou a ochrupkou je príčinou, že už začínajúca forma zápalu sa prejaví

výraznou bolesťou. Bolesť sa môže stupňovať, ak sa zápal šíri a postihuje ochrupku alebo

okosticu.

Liečba zápalu vonkajšieho zvukovodu závisí od pôvodcu, ktorý zápal vyvolal. V prípade
bakteriálnych zápalov sa pristupuje k dennému lokálnemu ošetreniu, lokálne sa
aplikujú prostriedky, ktoré menia pH prostredia na kyslé, ako 3 %-ný roztok kyseliny
bórovej s alkoholom, Burowov roztok, prípadne sa robia výplachy ucha.

Obrázok 3: Schéma ľudského ucha (ildizajn.sk)

Akútne zápaly vonkajšieho zvukovodu sú sprevádzané bolesťou, preto ku komplexnej terapii

patria lokálne anestetiká a analgetiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Ušné dezinficienciá a adstringenty (lokálne)

2. Lokálne anestetiká (lokálne)

3. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

Ušné dezinficienciá a adstringenty (lokálne)
Dezinficienciá sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v  mieste aplikácie. Adstringenty majú

koagulačné účinky na sliznicu v mieste aplikácie.

Z  ušných dezinficiencií sa najčastejšie používa roztok octanu a  vínanu hlinitého (tzv. Burowov roztok) vo

forme ušných kvapiek. Organické soli hliníka v mieste pôsobenia koagulujú povrchovú vrstvu bielkoviny, čím

vytvárajú na povrchu kože a sliznice vrstvu, ktorá uľahčuje hojenie a epitelizáciu.

Lokálne anestetiká (lokálne)
Lokálne anestetiká majú za úlohu tlmiť bolesť v  mieste vzniku blokádou prenosu nervového vzruchu po

dostredivých nervových dráhach.

V  rámci otorinolaryngologickej praxe sa zvyknú používať rôzne typy lokálnych anestetík, pričom pre

potreby asistovaného samoliečenia je dostupný lidokaín.

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Taktiež sú indikované ako doplnková liečba pri zápale stredného ucha, a  to predovšetkým v  pediatrickej

praxi.
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Zdieľať     

Bolesť a zápal ucha

Bolesť ucha môže byť zapríčinená zápalom vonkajšieho aj stredného ucha. V klinickom obraze

akútneho zápalu vonkajšieho zvukovodu (otitis externa acuta) dominuje intenzívna bolesť

a často aj opuch v oblasti vonkajšieho zvukovodu.

Úzky priestor medzi kožou a ochrupkou je príčinou, že už začínajúca forma zápalu sa prejaví

výraznou bolesťou. Bolesť sa môže stupňovať, ak sa zápal šíri a postihuje ochrupku alebo

okosticu.

Liečba zápalu vonkajšieho zvukovodu závisí od pôvodcu, ktorý zápal vyvolal. V prípade
bakteriálnych zápalov sa pristupuje k dennému lokálnemu ošetreniu, lokálne sa
aplikujú prostriedky, ktoré menia pH prostredia na kyslé, ako 3 %-ný roztok kyseliny
bórovej s alkoholom, Burowov roztok, prípadne sa robia výplachy ucha.

Obrázok 3: Schéma ľudského ucha (ildizajn.sk)

Akútne zápaly vonkajšieho zvukovodu sú sprevádzané bolesťou, preto ku komplexnej terapii

patria lokálne anestetiká a analgetiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Ušné dezinficienciá a adstringenty (lokálne)

2. Lokálne anestetiká (lokálne)

3. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

Ušné dezinficienciá a adstringenty (lokálne)
Dezinficienciá sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v  mieste aplikácie. Adstringenty majú

koagulačné účinky na sliznicu v mieste aplikácie.

Z  ušných dezinficiencií sa najčastejšie používa roztok octanu a  vínanu hlinitého (tzv. Burowov roztok) vo

forme ušných kvapiek. Organické soli hliníka v mieste pôsobenia koagulujú povrchovú vrstvu bielkoviny, čím

vytvárajú na povrchu kože a sliznice vrstvu, ktorá uľahčuje hojenie a epitelizáciu.

Lokálne anestetiká (lokálne)
Lokálne anestetiká majú za úlohu tlmiť bolesť v  mieste vzniku blokádou prenosu nervového vzruchu po

dostredivých nervových dráhach.

V  rámci otorinolaryngologickej praxe sa zvyknú používať rôzne typy lokálnych anestetík, pričom pre

potreby asistovaného samoliečenia je dostupný lidokaín.

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Taktiež sú indikované ako doplnková liečba pri zápale stredného ucha, a  to predovšetkým v  pediatrickej

praxi.
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Bolesť a zápal ucha

Bolesť ucha môže byť zapríčinená zápalom vonkajšieho aj stredného ucha. V klinickom obraze

akútneho zápalu vonkajšieho zvukovodu (otitis externa acuta) dominuje intenzívna bolesť

a často aj opuch v oblasti vonkajšieho zvukovodu.

Úzky priestor medzi kožou a ochrupkou je príčinou, že už začínajúca forma zápalu sa prejaví

výraznou bolesťou. Bolesť sa môže stupňovať, ak sa zápal šíri a postihuje ochrupku alebo

okosticu.

Liečba zápalu vonkajšieho zvukovodu závisí od pôvodcu, ktorý zápal vyvolal. V prípade
bakteriálnych zápalov sa pristupuje k dennému lokálnemu ošetreniu, lokálne sa
aplikujú prostriedky, ktoré menia pH prostredia na kyslé, ako 3 %-ný roztok kyseliny
bórovej s alkoholom, Burowov roztok, prípadne sa robia výplachy ucha.

Obrázok 3: Schéma ľudského ucha (ildizajn.sk)

Akútne zápaly vonkajšieho zvukovodu sú sprevádzané bolesťou, preto ku komplexnej terapii

patria lokálne anestetiká a analgetiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Ušné dezinficienciá a adstringenty (lokálne)

2. Lokálne anestetiká (lokálne)

3. Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)

Ušné dezinficienciá a adstringenty (lokálne)
Dezinficienciá sú látky, ktoré eradikujú patogénne mikroorganizmy v  mieste aplikácie. Adstringenty majú

koagulačné účinky na sliznicu v mieste aplikácie.

Z  ušných dezinficiencií sa najčastejšie používa roztok octanu a  vínanu hlinitého (tzv. Burowov roztok) vo

forme ušných kvapiek. Organické soli hliníka v mieste pôsobenia koagulujú povrchovú vrstvu bielkoviny, čím

vytvárajú na povrchu kože a sliznice vrstvu, ktorá uľahčuje hojenie a epitelizáciu.

Lokálne anestetiká (lokálne)
Lokálne anestetiká majú za úlohu tlmiť bolesť v  mieste vzniku blokádou prenosu nervového vzruchu po

dostredivých nervových dráhach.

V  rámci otorinolaryngologickej praxe sa zvyknú používať rôzne typy lokálnych anestetík, pričom pre

potreby asistovaného samoliečenia je dostupný lidokaín.

Vazoaktívne dekongestíva (lokálne)
Vazoaktívne nosové dekongestíva sú liečivá, ktoré sa používajú na symptomatickú liečbu príznakov akútnej

rinitídy, vazomotorickej rinitídy, alergickej rinitídy, paranazálnej sínusitídy, chrípky a iných ochorení

sprevádzaných opuchom sliznice nosovej dutiny a prínosových dutín a sťaženým dýchaním.

Taktiež sú indikované ako doplnková liečba pri zápale stredného ucha, a  to predovšetkým v  pediatrickej

praxi.
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Vulvovaginálna infekcia

Vulvovaginálnu infekciu možno označiť ako patologický stav, ktorý vznikol v dôsledku narušenia

prirodzeného mikrobiálneho obrazu pošvy, a to z najrôznejších príčin.

Fyziologická výbava pošvy dáva rozsiahle možnosti kontroly pošvového ekosystému a aj

ochrany voči útokom na jeho integritu. Pošvový ekosystém predstavuje prirodzenú ochranu

genitálnych orgánov ženy pred vznikom a šír ením zápalu. Vytvára ho niekoľko faktorov:

slizničný imunitný systém,

hormonálne hladiny počas menštruačného cyklu (kľúčovú úlohu majú estrogény),

endogénna pošvová flóra (asi 10 miliónov baktérii/g pošvového sekrétu),

kyslé pH pošvy (3,8-4,5).

Dozor nad endogénnou pošvovou flórou sa pripisuje Lactobacillus vaginalis. Jeho úlohou je

fermentácia glukózy na kyselinu mliečnu, čím zaisťuje kyslosť vaginálneho prostredia, produkciu

peroxidu vodíka a produkcia baktericídnych látok.

Obrázok 1: Prehľad najčastejších príčin vulvovaginitíd. Zdroj: sites.google.com/site/yamiciamedicalwiki

Stabilita pH je zasa zabezpečená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu. Počas

menštruácie je pH pošvy najvyššie.

Medzi najčastejšie príčiny vulvovaginitíd patria trichomoniáza, mykóza (kandidóza) a
bakteriálna (aeróbna) vaginóza. Medzi menej časté príčiny patria laktobacilóza,
atrofická vaginitída, zmiešané vulvovaginitídy a iné vulvovaginitídy.

Trichomoniázu spôsobuje prvok Trichomonas vaginalis. Postihuje predovšetkým ženy, ale

ochorenie sa môže manifestovať aj u mužov. Ide o výhradne sexuálne prenosné ochorenie,

ktoré sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4-20 dní od

nechráneného pohlavného styku.Keďže pri trichomoniáze je prítomné aj patologické zvýšenie

pH, je potrebné v rámci komplexnej starostlivosti dbať aj na jeho stabilizáciu v kyslej oblasti.

Prejavy trichomoniázy u mužov sú spravidla omnoho miernejšie (začervenanie na žaludi,

problémy pri močení), možný je tiež bezpríznakový priebeh infekcie. Takto môže byť muž

vektorom prenosu infekcie, resp. aj opakovaným zdrojom reinfekcie ženy.U žien sa
trichomoniáza prejavuje riedkym, žlto-zeleným mierne speneným výtokom, ktorý má
zásaditú reakciu. Ďalšími príznakmi môžu byť začervenanie, opuch a bolesť vonkajších
rodidiel a pošvového vchodu, problémy pri  močení a  bolesť pri pohlavnom styku.

Obrázok 2: Optimálne pH v pošve je v kyslej oblasti (< 4,5) , pričom počas menštruácie je blízke neutrálnej oblasti. Iné
odchýlky pH sa považujú za nefyziologické.

Zdroj: exeltis.sk

Vulvovaginálna kandidóza je kvasinková infekcia vulvy a/alebo pošvy spôsobená kvasinkami

rodu Candida (asi 80 % pripadá na C. albicans, asi 20 % podiel má C. globata).  Typickými
klinickými príznakmi kandidózy sú hustý hrudkovitý (tvarohovitý) výtok a významné
lokálne prejavy zápalu (svrbenie v pošve a v oblasti vulvy, lokálne začervenanie a
opuch). Niekedy sa pri kandidózach objavujú aj menšie ragády v oblasti vonkajších
genitálií. V prípade kandidových infekcií sa spravidla pH v pošve patologicky nemení (na

rozdiel od bakteriálnych vaginóz a trichomoniázy) a udržiava sa v normálnych hodnotách (3,8-

4,5). V prípade liečby preto nie je nutná stabilizácia pH.

Bakteriálna vaginóza vzniká na základe dysmikróbie, t.j. patologickému premnoženiu

anaeróbnych baktérií, prípadne fakultatívne anaeróbnych baktérií v oblasti vulvy a pošvy. Na
rozdiel od trichomoniázy prevláda v symptomatológii bakteriálnej vaginózy riedky
šedobiely výtok s „rybacím“ zápachom. Sliznica genitálií a pošvového vchodu je bez
výrazných zápalových prejavov (začervenanie, opuch a zvýšená citlivosť je vzácna). Na

rozdiel od kandidóz je naopak prítomné patologicky zvýšené pH v prostredí pošvy, takže v

rámci manažmentu je potrebné myslieť aj na opatrenia vedúce k normalizácii a stabilizovaní

normálneho pH v pošve.

Špecifickou bakteriálnou vaginózou postihujúcou rovnako mužov aj ženy je genitálna

chlamidióza. Pôvodcom tejto pohlavne prenosnej choroby je Chlamydia trachomatis. K

prenosu ochorenia môže prísť pri nechránenom vaginálnom, orálnom či análnom pohlavnom

styku. Medzi symptómy genitálnej chlamydiózy patria hlavne žltkavý výtok (u mužov z močovej

trubice, u žien z pošvy), lokálne svrbenie a pálenie, bolestivé pocity pri močení a bolestivý

pohlavný styk.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)

2. Antimykotiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

4. Probiotiká (systémovo, lokálne)

Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)
Širokospektrálne lokálne antiinfektíva sa používajú pri  bakteriálnych vaginózach, trichomoniázach,

zmiešaných infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický,

lokálne anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Z  dostupných prípravkov sú najčastejšie používané vaginálne lieky s obsahom benzydamínu, prípadne

jódovaného povidónu.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd:
G+ baktérie (stafylokoky a   streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides),
plesne a  kvasinky (vrátane Candida) a  bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že širokospektrálne lokálne antiinfektíva nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru

(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

V prípade, ak má liek súčasne lokálne znecitlivejúci účinok, dokáže bezprostredne po aplikácii tlmiť bolesť

a pálenie v oblasti genitálií. Napríklad roztok benzydamínu po aplikácii do pošvy vo forme roztoku vykazuje

až 50% účinok tetrakaínu.

V  prípade potreby je možné kombinovať širokospektrálne antiinfektíva s  lokálnymi antimykotikami,

prípravkami priamo ovplyvňujúcimi pH pošvy (napríklad prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej) alebo

prípravkami na bežnú intímnu hygienu.

Obrázok 3: Účinok benzydamínu na symptómy vulvovaginálnych infekcií a jeho vplyv na patogény a Lactobacillus acidophillus po
lokálnej aplikácii. 
Zdroj: rosalgin.sk

Širokospektrálne antiinfektíva, ktoré nemajú negatívny vplyv na osídlenie prostredia pošvy kmeňmi

Lactobacillus acidophillus, sú využiteľné aj v rámci nárazovej prevencie výskytu vulvovaginitíd v prípadoch,

ak existuje zvýšené riziko infekcie. V tomto prípade sa používajú ako súčasť bežnej intímnej hygieny.

Antimykotiká (lokálne)
Lokálne antimykotiká (napr. klotrimazol) sa používajú na liečbu vaginitídy spôsobenej kvasinkovými hubami

rodu Candida a infekcií pohlavných orgánov spôsobených kvasinkovými hubami rodu Candida a

Trichomonas vaginalis.

Na lokálne použitie sa zo skupiny antimykotík najčastejšie používa klotrimazol vo forme tuhých dávkovaných

foriem (vaginálne tablety) alebo polotuhých foriem (vaginálny krém).

Antimykotiká inhibujú rast a delenie mikroorganizmov a v závislosti od jeho koncentrácie môže účinkovať

fungistaticky a fungicídne. Spôsob účinku klotrimazolu zahŕňa zmeny v permeabilite bunkových membrán

prostredníctvom narušenia syntézy ergosterolu, ako aj jeho väzbovosti na fosfolipidy v bunkových stenách

húb.

Klotrimazol inhibuje syntézu proteínov, tukov, DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové
kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež inhibovať aktivitu enzýmov na oxidáciu a
peroxidáciu a biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov v hubách.

Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom mechanizmu,

ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.

Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór Candida albicans do formy invazívneho mycélia. Zmeny

aktivity bunkovej membrány vedú k smrti bunky, a to závisí od expozície mikróbov lieku.

Klotrimazol je charakteristický tým, že má široké spektrum antimykotickej a antibakteriálnej aktivity.

Inhibuje vývoj a usmrcuje dermatofyty, kvasinky, dimorfné huby a protozoa. Je tiež účinný proti niektorým

grampozitívnym mikroorganizmom.

Okrem toho, že klotrimazol vykazuje antimykotický účinok, pôsobí aj na grampozitívne mikroorganizmy

(streptokoky, stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gramnegatívne mikroorganizmy (bakteroidy). Nemá

žiaden vplyv na laktobacily.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (trichomoniáza, bakteriálne vaginózy a  pod.), ale aj

v  rámci procesu stabilizácie prirodzeného prostredia v  pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej

antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd,
ako sú pocit pálenia a  svrbenia a  zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej
intímnej hygieny v  prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v  pošve (napríklad po
nechránenom pohlavnom styku spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Lokálne prípravky s obsahom kyseliny mliečnej sú použiteľné počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vhodným doplnkom pri podpornej aplikácii kyseliny mliečnej je prebiotická zložka, ktorá slúži ako vyživovací

substrát pre probiotické kmene Lactobacillus acidophillus, ktoré produkujú kyselinu mliečnu. Pri kombinácii

kyseliny mliečnej a prebiotika (napríklad glykogénu) dochádza nielen k okamžitej úprave prostredia pošvy

a pošvového pH, ale zároveň sa vytvárajú podmienky pre ich dlhodobé udržiavanie.

Probiotiká (systémovo, lokálne)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Probiotiká majú nezastupiteľnú funkciu pre správne zabezpečenie správneho fungovania imunitného

systému a odolnosti voči infekciám. Základnou vlastnosťou probiotík je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice,

a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami

lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity.

Probiotiká ovplyvňujú imunitnú odpoveď dvomi spôsobmi: nešpecificky (stimuláciou fagocytózy, cytotoxickej

aktivity a ovplyvnením produkcie cytokínov) a špecificky (stimuláciou tvorby protilátok IgA a IgG a

potlačením tvorby IgE).

Pre správny vývoj imunity je potrebné dostatočné osídlenie čreva bifidogénnou a laktobacilovou

mikrobiotou, čo zabezpečí vznik aktívnej tolerancie antigénov a zároveň zabráni nadmernej priepustnosti

čreva pre makromolekuly a potenciálne alergény.
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Zdieľať     

Vulvovaginálna infekcia

Vulvovaginálnu infekciu možno označiť ako patologický stav, ktorý vznikol v dôsledku narušenia

prirodzeného mikrobiálneho obrazu pošvy, a to z najrôznejších príčin.

Fyziologická výbava pošvy dáva rozsiahle možnosti kontroly pošvového ekosystému a aj

ochrany voči útokom na jeho integritu. Pošvový ekosystém predstavuje prirodzenú ochranu

genitálnych orgánov ženy pred vznikom a šír ením zápalu. Vytvára ho niekoľko faktorov:

slizničný imunitný systém,

hormonálne hladiny počas menštruačného cyklu (kľúčovú úlohu majú estrogény),

endogénna pošvová flóra (asi 10 miliónov baktérii/g pošvového sekrétu),

kyslé pH pošvy (3,8-4,5).

Dozor nad endogénnou pošvovou flórou sa pripisuje Lactobacillus vaginalis. Jeho úlohou je

fermentácia glukózy na kyselinu mliečnu, čím zaisťuje kyslosť vaginálneho prostredia, produkciu

peroxidu vodíka a produkcia baktericídnych látok.

Obrázok 1: Prehľad najčastejších príčin vulvovaginitíd. Zdroj: sites.google.com/site/yamiciamedicalwiki

Stabilita pH je zasa zabezpečená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu. Počas

menštruácie je pH pošvy najvyššie.

Medzi najčastejšie príčiny vulvovaginitíd patria trichomoniáza, mykóza (kandidóza) a
bakteriálna (aeróbna) vaginóza. Medzi menej časté príčiny patria laktobacilóza,
atrofická vaginitída, zmiešané vulvovaginitídy a iné vulvovaginitídy.

Trichomoniázu spôsobuje prvok Trichomonas vaginalis. Postihuje predovšetkým ženy, ale

ochorenie sa môže manifestovať aj u mužov. Ide o výhradne sexuálne prenosné ochorenie,

ktoré sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4-20 dní od

nechráneného pohlavného styku.Keďže pri trichomoniáze je prítomné aj patologické zvýšenie

pH, je potrebné v rámci komplexnej starostlivosti dbať aj na jeho stabilizáciu v kyslej oblasti.

Prejavy trichomoniázy u mužov sú spravidla omnoho miernejšie (začervenanie na žaludi,

problémy pri močení), možný je tiež bezpríznakový priebeh infekcie. Takto môže byť muž

vektorom prenosu infekcie, resp. aj opakovaným zdrojom reinfekcie ženy.U žien sa
trichomoniáza prejavuje riedkym, žlto-zeleným mierne speneným výtokom, ktorý má
zásaditú reakciu. Ďalšími príznakmi môžu byť začervenanie, opuch a bolesť vonkajších
rodidiel a pošvového vchodu, problémy pri  močení a  bolesť pri pohlavnom styku.

Obrázok 2: Optimálne pH v pošve je v kyslej oblasti (< 4,5) , pričom počas menštruácie je blízke neutrálnej oblasti. Iné
odchýlky pH sa považujú za nefyziologické.

Zdroj: exeltis.sk

Vulvovaginálna kandidóza je kvasinková infekcia vulvy a/alebo pošvy spôsobená kvasinkami

rodu Candida (asi 80 % pripadá na C. albicans, asi 20 % podiel má C. globata).  Typickými
klinickými príznakmi kandidózy sú hustý hrudkovitý (tvarohovitý) výtok a významné
lokálne prejavy zápalu (svrbenie v pošve a v oblasti vulvy, lokálne začervenanie a
opuch). Niekedy sa pri kandidózach objavujú aj menšie ragády v oblasti vonkajších
genitálií. V prípade kandidových infekcií sa spravidla pH v pošve patologicky nemení (na

rozdiel od bakteriálnych vaginóz a trichomoniázy) a udržiava sa v normálnych hodnotách (3,8-

4,5). V prípade liečby preto nie je nutná stabilizácia pH.

Bakteriálna vaginóza vzniká na základe dysmikróbie, t.j. patologickému premnoženiu

anaeróbnych baktérií, prípadne fakultatívne anaeróbnych baktérií v oblasti vulvy a pošvy. Na
rozdiel od trichomoniázy prevláda v symptomatológii bakteriálnej vaginózy riedky
šedobiely výtok s „rybacím“ zápachom. Sliznica genitálií a pošvového vchodu je bez
výrazných zápalových prejavov (začervenanie, opuch a zvýšená citlivosť je vzácna). Na

rozdiel od kandidóz je naopak prítomné patologicky zvýšené pH v prostredí pošvy, takže v

rámci manažmentu je potrebné myslieť aj na opatrenia vedúce k normalizácii a stabilizovaní

normálneho pH v pošve.

Špecifickou bakteriálnou vaginózou postihujúcou rovnako mužov aj ženy je genitálna

chlamidióza. Pôvodcom tejto pohlavne prenosnej choroby je Chlamydia trachomatis. K

prenosu ochorenia môže prísť pri nechránenom vaginálnom, orálnom či análnom pohlavnom

styku. Medzi symptómy genitálnej chlamydiózy patria hlavne žltkavý výtok (u mužov z močovej

trubice, u žien z pošvy), lokálne svrbenie a pálenie, bolestivé pocity pri močení a bolestivý

pohlavný styk.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)

2. Antimykotiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

4. Probiotiká (systémovo, lokálne)

Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)
Širokospektrálne lokálne antiinfektíva sa používajú pri  bakteriálnych vaginózach, trichomoniázach,

zmiešaných infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický,

lokálne anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Z  dostupných prípravkov sú najčastejšie používané vaginálne lieky s obsahom benzydamínu, prípadne

jódovaného povidónu.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd:
G+ baktérie (stafylokoky a   streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides),
plesne a  kvasinky (vrátane Candida) a  bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že širokospektrálne lokálne antiinfektíva nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru

(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

V prípade, ak má liek súčasne lokálne znecitlivejúci účinok, dokáže bezprostredne po aplikácii tlmiť bolesť

a pálenie v oblasti genitálií. Napríklad roztok benzydamínu po aplikácii do pošvy vo forme roztoku vykazuje

až 50% účinok tetrakaínu.

V  prípade potreby je možné kombinovať širokospektrálne antiinfektíva s  lokálnymi antimykotikami,

prípravkami priamo ovplyvňujúcimi pH pošvy (napríklad prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej) alebo

prípravkami na bežnú intímnu hygienu.

Obrázok 3: Účinok benzydamínu na symptómy vulvovaginálnych infekcií a jeho vplyv na patogény a Lactobacillus acidophillus po
lokálnej aplikácii. 
Zdroj: rosalgin.sk

Širokospektrálne antiinfektíva, ktoré nemajú negatívny vplyv na osídlenie prostredia pošvy kmeňmi

Lactobacillus acidophillus, sú využiteľné aj v rámci nárazovej prevencie výskytu vulvovaginitíd v prípadoch,

ak existuje zvýšené riziko infekcie. V tomto prípade sa používajú ako súčasť bežnej intímnej hygieny.

Antimykotiká (lokálne)
Lokálne antimykotiká (napr. klotrimazol) sa používajú na liečbu vaginitídy spôsobenej kvasinkovými hubami

rodu Candida a infekcií pohlavných orgánov spôsobených kvasinkovými hubami rodu Candida a

Trichomonas vaginalis.

Na lokálne použitie sa zo skupiny antimykotík najčastejšie používa klotrimazol vo forme tuhých dávkovaných

foriem (vaginálne tablety) alebo polotuhých foriem (vaginálny krém).

Antimykotiká inhibujú rast a delenie mikroorganizmov a v závislosti od jeho koncentrácie môže účinkovať

fungistaticky a fungicídne. Spôsob účinku klotrimazolu zahŕňa zmeny v permeabilite bunkových membrán

prostredníctvom narušenia syntézy ergosterolu, ako aj jeho väzbovosti na fosfolipidy v bunkových stenách

húb.

Klotrimazol inhibuje syntézu proteínov, tukov, DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové
kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež inhibovať aktivitu enzýmov na oxidáciu a
peroxidáciu a biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov v hubách.

Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom mechanizmu,

ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.

Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór Candida albicans do formy invazívneho mycélia. Zmeny

aktivity bunkovej membrány vedú k smrti bunky, a to závisí od expozície mikróbov lieku.

Klotrimazol je charakteristický tým, že má široké spektrum antimykotickej a antibakteriálnej aktivity.

Inhibuje vývoj a usmrcuje dermatofyty, kvasinky, dimorfné huby a protozoa. Je tiež účinný proti niektorým

grampozitívnym mikroorganizmom.

Okrem toho, že klotrimazol vykazuje antimykotický účinok, pôsobí aj na grampozitívne mikroorganizmy

(streptokoky, stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gramnegatívne mikroorganizmy (bakteroidy). Nemá

žiaden vplyv na laktobacily.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (trichomoniáza, bakteriálne vaginózy a  pod.), ale aj

v  rámci procesu stabilizácie prirodzeného prostredia v  pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej

antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd,
ako sú pocit pálenia a  svrbenia a  zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej
intímnej hygieny v  prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v  pošve (napríklad po
nechránenom pohlavnom styku spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Lokálne prípravky s obsahom kyseliny mliečnej sú použiteľné počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vhodným doplnkom pri podpornej aplikácii kyseliny mliečnej je prebiotická zložka, ktorá slúži ako vyživovací

substrát pre probiotické kmene Lactobacillus acidophillus, ktoré produkujú kyselinu mliečnu. Pri kombinácii

kyseliny mliečnej a prebiotika (napríklad glykogénu) dochádza nielen k okamžitej úprave prostredia pošvy

a pošvového pH, ale zároveň sa vytvárajú podmienky pre ich dlhodobé udržiavanie.

Probiotiká (systémovo, lokálne)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Probiotiká majú nezastupiteľnú funkciu pre správne zabezpečenie správneho fungovania imunitného

systému a odolnosti voči infekciám. Základnou vlastnosťou probiotík je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice,

a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami

lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity.

Probiotiká ovplyvňujú imunitnú odpoveď dvomi spôsobmi: nešpecificky (stimuláciou fagocytózy, cytotoxickej

aktivity a ovplyvnením produkcie cytokínov) a špecificky (stimuláciou tvorby protilátok IgA a IgG a

potlačením tvorby IgE).

Pre správny vývoj imunity je potrebné dostatočné osídlenie čreva bifidogénnou a laktobacilovou

mikrobiotou, čo zabezpečí vznik aktívnej tolerancie antigénov a zároveň zabráni nadmernej priepustnosti

čreva pre makromolekuly a potenciálne alergény.
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Vulvovaginálna infekcia

Vulvovaginálnu infekciu možno označiť ako patologický stav, ktorý vznikol v dôsledku narušenia

prirodzeného mikrobiálneho obrazu pošvy, a to z najrôznejších príčin.

Fyziologická výbava pošvy dáva rozsiahle možnosti kontroly pošvového ekosystému a aj

ochrany voči útokom na jeho integritu. Pošvový ekosystém predstavuje prirodzenú ochranu

genitálnych orgánov ženy pred vznikom a šírením zápalu. Vytvára ho niekoľko faktorov:

slizničný imunitný systém,

hormonálne hladiny počas menštruačného cyklu (kľúčovú úlohu majú estrogény),

endogénna pošvová flóra (asi 10 miliónov baktérii/g pošvového sekrétu),

kyslé pH pošvy (3,8-4,5).

Dozor nad endogénnou pošvovou flórou sa pripisuje Lactobacillus vaginalis. Jeho úlohou je

fermentácia glukózy na kyselinu mliečnu, čím zaisťuje kyslosť vaginálneho prostredia, produkciu

peroxidu vodíka a produkcia baktericídnych látok.

Obrázok 1: Prehľad najčastejších príčin vulvovaginitíd. Zdroj: sites.google.com/site/yamiciamedicalwiki

Stabilita pH je zasa zabezpečená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu. Počas

menštruácie je pH pošvy najvyššie.

Medzi najčastejšie príčiny vulvovaginitíd patria trichomoniáza, mykóza (kandidóza) a
bakteriálna (aeróbna) vaginóza. Medzi menej časté príčiny patria laktobacilóza,
atrofická vaginitída, zmiešané vulvovaginitídy a iné vulvovaginitídy.

Trichomoniázu spôsobuje prvok Trichomonas vaginalis. Postihuje predovšetkým ženy, ale

ochorenie sa môže manifestovať aj u mužov. Ide o výhradne sexuálne prenosné ochorenie,

ktoré sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4-20 dní od

nechráneného pohlavného styku.Keďže pri trichomoniáze je prítomné aj patologické zvýšenie

pH, je potrebné v rámci komplexnej starostlivosti dbať aj na jeho stabilizáciu v kyslej oblasti.

Prejavy trichomoniázy u mužov sú spravidla omnoho miernejšie (začervenanie na žaludi,

problémy pri močení), možný je tiež bezpríznakový priebeh infekcie. Takto môže byť muž

vektorom prenosu infekcie, resp. aj opakovaným zdrojom reinfekcie ženy.U žien sa
trichomoniáza prejavuje riedkym, žlto-zeleným mierne speneným výtokom, ktorý má
zásaditú reakciu. Ďalšími príznakmi môžu byť začervenanie, opuch a bolesť vonkajších
rodidiel a pošvového vchodu, problémy pri  močení a  bolesť pri pohlavnom styku.

Obrázok 2: Optimálne pH v pošve je v kyslej oblasti (< 4,5) , pričom počas menštruácie je blízke neutrálnej oblasti. Iné
odchýlky pH sa považujú za nefyziologické.

Zdroj: exeltis.sk

Vulvovaginálna kandidóza je kvasinková infekcia vulvy a/alebo pošvy spôsobená kvasinkami

rodu Candida (asi 80 % pripadá na C. albicans, asi 20 % podiel má C. globata).  Typickými
klinickými príznakmi kandidózy sú hustý hrudkovitý (tvarohovitý) výtok a významné
lokálne prejavy zápalu (svrbenie v pošve a v oblasti vulvy, lokálne začervenanie a
opuch). Niekedy sa pri kandidózach objavujú aj menšie ragády v oblasti vonkajších
genitálií. V prípade kandidových infekcií sa spravidla pH v pošve patologicky nemení (na

rozdiel od bakteriálnych vaginóz a trichomoniázy) a udržiava sa v normálnych hodnotách (3,8-

4,5). V prípade liečby preto nie je nutná stabilizácia pH.

Bakteriálna vaginóza vzniká na základe dysmikróbie, t.j. patologickému premnoženiu

anaeróbnych baktérií, prípadne fakultatívne anaeróbnych baktérií v oblasti vulvy a pošvy. Na
rozdiel od trichomoniázy prevláda v symptomatológii bakteriálnej vaginózy riedky
šedobiely výtok s „rybacím“ zápachom. Sliznica genitálií a pošvového vchodu je bez
výrazných zápalových prejavov (začervenanie, opuch a zvýšená citlivosť je vzácna). Na

rozdiel od kandidóz je naopak prítomné patologicky zvýšené pH v prostredí pošvy, takže v

rámci manažmentu je potrebné myslieť aj na opatrenia vedúce k normalizácii a stabilizovaní

normálneho pH v pošve.

Špecifickou bakteriálnou vaginózou postihujúcou rovnako mužov aj ženy je genitálna

chlamidióza. Pôvodcom tejto pohlavne prenosnej choroby je Chlamydia trachomatis. K

prenosu ochorenia môže prísť pri nechránenom vaginálnom, orálnom či análnom pohlavnom

styku. Medzi symptómy genitálnej chlamydiózy patria hlavne žltkavý výtok (u mužov z močovej

trubice, u žien z pošvy), lokálne svrbenie a pálenie, bolestivé pocity pri močení a bolestivý

pohlavný styk.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)

2. Antimykotiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

4. Probiotiká (systémovo, lokálne)

Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)
Širokospektrálne lokálne antiinfektíva sa používajú pri  bakteriálnych vaginózach, trichomoniázach,

zmiešaných infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický,

lokálne anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Z  dostupných prípravkov sú najčastejšie používané vaginálne lieky s obsahom benzydamínu, prípadne

jódovaného povidónu.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd:
G+ baktérie (stafylokoky a   streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides),
plesne a  kvasinky (vrátane Candida) a  bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že širokospektrálne lokálne antiinfektíva nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru

(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

V prípade, ak má liek súčasne lokálne znecitlivejúci účinok, dokáže bezprostredne po aplikácii tlmiť bolesť

a pálenie v oblasti genitálií. Napríklad roztok benzydamínu po aplikácii do pošvy vo forme roztoku vykazuje

až 50% účinok tetrakaínu.

V  prípade potreby je možné kombinovať širokospektrálne antiinfektíva s  lokálnymi antimykotikami,

prípravkami priamo ovplyvňujúcimi pH pošvy (napríklad prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej) alebo

prípravkami na bežnú intímnu hygienu.

Obrázok 3: Účinok benzydamínu na symptómy vulvovaginálnych infekcií a jeho vplyv na patogény a Lactobacillus acidophillus po
lokálnej aplikácii. 
Zdroj: rosalgin.sk

Širokospektrálne antiinfektíva, ktoré nemajú negatívny vplyv na osídlenie prostredia pošvy kmeňmi

Lactobacillus acidophillus, sú využiteľné aj v rámci nárazovej prevencie výskytu vulvovaginitíd v prípadoch,

ak existuje zvýšené riziko infekcie. V tomto prípade sa používajú ako súčasť bežnej intímnej hygieny.

Antimykotiká (lokálne)
Lokálne antimykotiká (napr. klotrimazol) sa používajú na liečbu vaginitídy spôsobenej kvasinkovými hubami

rodu Candida a infekcií pohlavných orgánov spôsobených kvasinkovými hubami rodu Candida a

Trichomonas vaginalis.

Na lokálne použitie sa zo skupiny antimykotík najčastejšie používa klotrimazol vo forme tuhých dávkovaných

foriem (vaginálne tablety) alebo polotuhých foriem (vaginálny krém).

Antimykotiká inhibujú rast a delenie mikroorganizmov a v závislosti od jeho koncentrácie môže účinkovať

fungistaticky a fungicídne. Spôsob účinku klotrimazolu zahŕňa zmeny v permeabilite bunkových membrán

prostredníctvom narušenia syntézy ergosterolu, ako aj jeho väzbovosti na fosfolipidy v bunkových stenách

húb.

Klotrimazol inhibuje syntézu proteínov, tukov, DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové
kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež inhibovať aktivitu enzýmov na oxidáciu a
peroxidáciu a biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov v hubách.

Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom mechanizmu,

ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.

Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór Candida albicans do formy invazívneho mycélia. Zmeny

aktivity bunkovej membrány vedú k smrti bunky, a to závisí od expozície mikróbov lieku.

Klotrimazol je charakteristický tým, že má široké spektrum antimykotickej a antibakteriálnej aktivity.

Inhibuje vývoj a usmrcuje dermatofyty, kvasinky, dimorfné huby a protozoa. Je tiež účinný proti niektorým

grampozitívnym mikroorganizmom.

Okrem toho, že klotrimazol vykazuje antimykotický účinok, pôsobí aj na grampozitívne mikroorganizmy

(streptokoky, stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gramnegatívne mikroorganizmy (bakteroidy). Nemá

žiaden vplyv na laktobacily.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (trichomoniáza, bakteriálne vaginózy a  pod.), ale aj

v  rámci procesu stabilizácie prirodzeného prostredia v  pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej

antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd,
ako sú pocit pálenia a  svrbenia a  zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej
intímnej hygieny v  prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v  pošve (napríklad po
nechránenom pohlavnom styku spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Lokálne prípravky s obsahom kyseliny mliečnej sú použiteľné počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vhodným doplnkom pri podpornej aplikácii kyseliny mliečnej je prebiotická zložka, ktorá slúži ako vyživovací

substrát pre probiotické kmene Lactobacillus acidophillus, ktoré produkujú kyselinu mliečnu. Pri kombinácii

kyseliny mliečnej a prebiotika (napríklad glykogénu) dochádza nielen k okamžitej úprave prostredia pošvy

a pošvového pH, ale zároveň sa vytvárajú podmienky pre ich dlhodobé udržiavanie.

Probiotiká (systémovo, lokálne)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Probiotiká majú nezastupiteľnú funkciu pre správne zabezpečenie správneho fungovania imunitného

systému a odolnosti voči infekciám. Základnou vlastnosťou probiotík je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice,

a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami

lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity.

Probiotiká ovplyvňujú imunitnú odpoveď dvomi spôsobmi: nešpecificky (stimuláciou fagocytózy, cytotoxickej

aktivity a ovplyvnením produkcie cytokínov) a špecificky (stimuláciou tvorby protilátok IgA a IgG a

potlačením tvorby IgE).

Pre správny vývoj imunity je potrebné dostatočné osídlenie čreva bifidogénnou a laktobacilovou

mikrobiotou, čo zabezpečí vznik aktívnej tolerancie antigénov a zároveň zabráni nadmernej priepustnosti

čreva pre makromolekuly a potenciálne alergény.
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fermentácia glukózy na kyselinu mliečnu, čím zaisťuje kyslosť vaginálneho prostredia, produkciu

peroxidu vodíka a produkcia baktericídnych látok.
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Stabilita pH je zasa zabezpečená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu. Počas

menštruácie je pH pošvy najvyššie.

Medzi najčastejšie príčiny vulvovaginitíd patria trichomoniáza, mykóza (kandidóza) a
bakteriálna (aeróbna) vaginóza. Medzi menej časté príčiny patria laktobacilóza,
atrofická vaginitída, zmiešané vulvovaginitídy a iné vulvovaginitídy.

Trichomoniázu spôsobuje prvok Trichomonas vaginalis. Postihuje predovšetkým ženy, ale

ochorenie sa môže manifestovať aj u mužov. Ide o výhradne sexuálne prenosné ochorenie,

ktoré sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4-20 dní od

nechráneného pohlavného styku.Keďže pri trichomoniáze je prítomné aj patologické zvýšenie

pH, je potrebné v rámci komplexnej starostlivosti dbať aj na jeho stabilizáciu v kyslej oblasti.

Prejavy trichomoniázy u mužov sú spravidla omnoho miernejšie (začervenanie na žaludi,

problémy pri močení), možný je tiež bezpríznakový priebeh infekcie. Takto môže byť muž

vektorom prenosu infekcie, resp. aj opakovaným zdrojom reinfekcie ženy.U žien sa
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rodidiel a pošvového vchodu, problémy pri  močení a  bolesť pri pohlavnom styku.
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odchýlky pH sa považujú za nefyziologické.

Zdroj: exeltis.sk

Vulvovaginálna kandidóza je kvasinková infekcia vulvy a/alebo pošvy spôsobená kvasinkami

rodu Candida (asi 80 % pripadá na C. albicans, asi 20 % podiel má C. globata).  Typickými
klinickými príznakmi kandidózy sú hustý hrudkovitý (tvarohovitý) výtok a významné
lokálne prejavy zápalu (svrbenie v pošve a v oblasti vulvy, lokálne začervenanie a
opuch). Niekedy sa pri kandidózach objavujú aj menšie ragády v oblasti vonkajších
genitálií. V prípade kandidových infekcií sa spravidla pH v pošve patologicky nemení (na

rozdiel od bakteriálnych vaginóz a trichomoniázy) a udržiava sa v normálnych hodnotách (3,8-

4,5). V prípade liečby preto nie je nutná stabilizácia pH.

Bakteriálna vaginóza vzniká na základe dysmikróbie, t.j. patologickému premnoženiu

anaeróbnych baktérií, prípadne fakultatívne anaeróbnych baktérií v oblasti vulvy a pošvy. Na
rozdiel od trichomoniázy prevláda v symptomatológii bakteriálnej vaginózy riedky
šedobiely výtok s „rybacím“ zápachom. Sliznica genitálií a pošvového vchodu je bez
výrazných zápalových prejavov (začervenanie, opuch a zvýšená citlivosť je vzácna). Na

rozdiel od kandidóz je naopak prítomné patologicky zvýšené pH v prostredí pošvy, takže v

rámci manažmentu je potrebné myslieť aj na opatrenia vedúce k normalizácii a stabilizovaní

normálneho pH v pošve.

Špecifickou bakteriálnou vaginózou postihujúcou rovnako mužov aj ženy je genitálna

chlamidióza. Pôvodcom tejto pohlavne prenosnej choroby je Chlamydia trachomatis. K

prenosu ochorenia môže prísť pri nechránenom vaginálnom, orálnom či análnom pohlavnom

styku. Medzi symptómy genitálnej chlamydiózy patria hlavne žltkavý výtok (u mužov z močovej

trubice, u žien z pošvy), lokálne svrbenie a pálenie, bolestivé pocity pri močení a bolestivý

pohlavný styk.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)

2. Antimykotiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

4. Probiotiká (systémovo, lokálne)

Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)
Širokospektrálne lokálne antiinfektíva sa používajú pri  bakteriálnych vaginózach, trichomoniázach,

zmiešaných infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický,

lokálne anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Z  dostupných prípravkov sú najčastejšie používané vaginálne lieky s obsahom benzydamínu, prípadne

jódovaného povidónu.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd:
G+ baktérie (stafylokoky a   streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides),
plesne a  kvasinky (vrátane Candida) a  bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že širokospektrálne lokálne antiinfektíva nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru

(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

V prípade, ak má liek súčasne lokálne znecitlivejúci účinok, dokáže bezprostredne po aplikácii tlmiť bolesť

a pálenie v oblasti genitálií. Napríklad roztok benzydamínu po aplikácii do pošvy vo forme roztoku vykazuje

až 50% účinok tetrakaínu.

V  prípade potreby je možné kombinovať širokospektrálne antiinfektíva s  lokálnymi antimykotikami,

prípravkami priamo ovplyvňujúcimi pH pošvy (napríklad prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej) alebo

prípravkami na bežnú intímnu hygienu.

Obrázok 3: Účinok benzydamínu na symptómy vulvovaginálnych infekcií a jeho vplyv na patogény a Lactobacillus acidophillus po
lokálnej aplikácii. 
Zdroj: rosalgin.sk

Širokospektrálne antiinfektíva, ktoré nemajú negatívny vplyv na osídlenie prostredia pošvy kmeňmi

Lactobacillus acidophillus, sú využiteľné aj v rámci nárazovej prevencie výskytu vulvovaginitíd v prípadoch,

ak existuje zvýšené riziko infekcie. V tomto prípade sa používajú ako súčasť bežnej intímnej hygieny.

Antimykotiká (lokálne)
Lokálne antimykotiká (napr. klotrimazol) sa používajú na liečbu vaginitídy spôsobenej kvasinkovými hubami

rodu Candida a infekcií pohlavných orgánov spôsobených kvasinkovými hubami rodu Candida a

Trichomonas vaginalis.

Na lokálne použitie sa zo skupiny antimykotík najčastejšie používa klotrimazol vo forme tuhých dávkovaných

foriem (vaginálne tablety) alebo polotuhých foriem (vaginálny krém).

Antimykotiká inhibujú rast a delenie mikroorganizmov a v závislosti od jeho koncentrácie môže účinkovať

fungistaticky a fungicídne. Spôsob účinku klotrimazolu zahŕňa zmeny v permeabilite bunkových membrán

prostredníctvom narušenia syntézy ergosterolu, ako aj jeho väzbovosti na fosfolipidy v bunkových stenách

húb.

Klotrimaz ol inhibuje syntézu proteínov, tukov, DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové
kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež inhibovať aktivitu enzýmov na oxidáciu a
peroxidáciu a biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov v hubách.

Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom mechanizmu,

ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.

Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór Candida albicans do formy invazívneho mycélia. Zmeny

aktivity bunkovej membrány vedú k smrti bunky, a to závisí od expozície mikróbov lieku.

Klotrimazol je charakteristický tým, že má široké spektrum antimykotickej a antibakteriálnej aktivity.

Inhibuje vývoj a usmrcuje dermatofyty, kvasinky, dimorfné huby a protozoa. Je tiež účinný proti niektorým

grampozitívnym mikroorganizmom.

Okrem toho, že klotrimazol vykazuje antimykotický účinok, pôsobí aj na grampozitívne mikroorganizmy

(streptokoky, stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gramnegatívne mikroorganizmy (bakteroidy). Nemá

žiaden vplyv na laktobacily.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (trichomoniáza, bakteriálne vaginózy a  pod.), ale aj

v  rámci procesu stabilizácie prirodzeného prostredia v  pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej

antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd,
ako sú pocit pálenia a  svrbenia a  zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej
intímnej hygieny v  prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v  pošve (napríklad po
nechránenom pohlavnom styku spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Lokálne prípravky s obsahom kyseliny mliečnej sú použiteľné počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vhodným doplnkom pri podpornej aplikácii kyseliny mliečnej je prebiotická zložka, ktorá slúži ako vyživovací

substrát pre probiotické kmene Lactobacillus acidophillus, ktoré produkujú kyselinu mliečnu. Pri kombinácii

kyseliny mliečnej a prebiotika (napríklad glykogénu) dochádza nielen k okamžitej úprave prostr edia pošvy

a pošvového pH, ale zároveň sa vytvárajú podmienky pre ich dlhodobé udržiavanie.

Probiotiká (systémovo, lokálne)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Probiotiká majú nezastupiteľnú funkciu pre správne zabezpečenie správneho fungovania imunitného

systému a odolnosti voči infekciám. Základnou vlastnosťou probiotík je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice,

a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami

lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity.

Probiotiká ovplyvňujú imunitnú odpoveď dvomi spôsobmi: nešpecificky (stimuláciou fagocytózy, cytotoxickej

aktivity a ovplyvnením produkcie cytokínov) a špecificky (stimuláciou tvorby protilátok IgA a IgG a

potlačením tvorby IgE).

Pre správny vývoj imunity je potrebné dostatočné osídlenie čreva bifidogénnou a laktobacilovou

mikrobiotou, čo zabezpečí vznik aktívnej tolerancie antigénov a zároveň zabráni nadmernej priepustnosti

čreva pre makromolekuly a potenciálne alergény.
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Zdieľať     

Vulvovaginálna infekcia

Vulvovaginálnu infekciu možno označiť ako patologický stav, ktorý vznikol v dôsledku narušenia

prirodzeného mikrobiálneho obrazu pošvy, a to z najrôznejších príčin.

Fyziologická výbava pošvy dáva rozsiahle možnosti kontroly pošvového ekosystému a aj

ochrany voči útokom na jeho integritu. Pošvový ekosystém predstavuje prirodzenú ochranu

genitálnych orgánov ženy pred vznikom a šír ením zápalu. Vytvára ho niekoľko faktorov:

slizničný imunitný systém,

hormonálne hladiny počas menštruačného cyklu (kľúčovú úlohu majú estrogény),

endogénna pošvová flóra (asi 10 miliónov baktérii/g pošvového sekrétu),

kyslé pH pošvy (3,8-4,5).

Dozor nad endogénnou pošvovou flórou sa pripisuje Lactobacillus vaginalis. Jeho úlohou je

fermentácia glukózy na kyselinu mliečnu, čím zaisťuje kyslosť vaginálneho prostredia, produkciu

peroxidu vodíka a produkcia baktericídnych látok.

Obrázok 1: Prehľad najčastejších príčin vulvovaginitíd. Zdroj: sites.google.com/site/yamiciamedicalwiki

Stabilita pH je zasa zabezpečená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu. Počas

menštruácie je pH pošvy najvyššie.

Medzi najčastejšie príčiny vulvovaginitíd patria trichomoniáza, mykóza (kandidóza) a
bakteriálna (aeróbna) vaginóza. Medzi menej časté príčiny patria laktobacilóza,
atrofická vaginitída, zmiešané vulvovaginitídy a iné vulvovaginitídy.

Trichomoniázu spôsobuje prvok Trichomonas vaginalis. Postihuje predovšetkým ženy, ale

ochorenie sa môže manifestovať aj u mužov. Ide o výhradne sexuálne prenosné ochorenie,

ktoré sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4-20 dní od

nechráneného pohlavného styku.Keďže pri trichomoniáze je prítomné aj patologické zvýšenie

pH, je potrebné v rámci komplexnej starostlivosti dbať aj na jeho stabilizáciu v kyslej oblasti.

Prejavy trichomoniázy u mužov sú spravidla omnoho miernejšie (začervenanie na žaludi,

problémy pri močení), možný je tiež bezpríznakový priebeh infekcie. Takto môže byť muž

vektorom prenosu infekcie, resp. aj opakovaným zdrojom reinfekcie ženy.U žien sa
trichomoniáza prejavuje riedkym, žlto-zeleným mierne speneným výtokom, ktorý má
zásaditú reakciu. Ďalšími príznakmi môžu byť začervenanie, opuch a bolesť vonkajších
rodidiel a pošvového vchodu, problémy pri  močení a  bolesť pri pohlavnom styku.

Obrázok 2: Optimálne pH v pošve je v kyslej oblasti (< 4,5) , pričom počas menštruácie je blízke neutrálnej oblasti. Iné
odchýlky pH sa považujú za nefyziologické.

Zdroj: exeltis.sk

Vulvovaginálna kandidóza je kvasinková infekcia vulvy a/alebo pošvy spôsobená kvasinkami

rodu Candida (asi 80 % pripadá na C. albicans, asi 20 % podiel má C. globata).  Typickými
klinickými príznakmi kandidózy sú hustý hrudkovitý (tvarohovitý) výtok a významné
lokálne prejavy zápalu (svrbenie v pošve a v oblasti vulvy, lokálne začervenanie a
opuch). Niekedy sa pri kandidózach objavujú aj menšie ragády v oblasti vonkajších
genitálií. V prípade kandidových infekcií sa spravidla pH v pošve patologicky nemení (na

rozdiel od bakteriálnych vaginóz a trichomoniázy) a udržiava sa v normálnych hodnotách (3,8-

4,5). V prípade liečby preto nie je nutná stabilizácia pH.

Bakteriálna vaginóza vzniká na základe dysmikróbie, t.j. patologickému premnoženiu

anaeróbnych baktérií, prípadne fakultatívne anaeróbnych baktérií v oblasti vulvy a pošvy. Na
rozdiel od trichomoniázy prevláda v symptomatológii bakteriálnej vaginózy riedky
šedobiely výtok s „rybacím“ zápachom. Sliznica genitálií a pošvového vchodu je bez
výrazných zápalových prejavov (začervenanie, opuch a zvýšená citlivosť je vzácna). Na

rozdiel od kandidóz je naopak prítomné patologicky zvýšené pH v prostredí pošvy, takže v

rámci manažmentu je potrebné myslieť aj na opatrenia vedúce k normalizácii a stabilizovaní

normálneho pH v pošve.

Špecifickou bakteriálnou vaginózou postihujúcou rovnako mužov aj ženy je genitálna

chlamidióza. Pôvodcom tejto pohlavne prenosnej choroby je Chlamydia trachomatis. K

prenosu ochorenia môže prísť pri nechránenom vaginálnom, orálnom či análnom pohlavnom

styku. Medzi symptómy genitálnej chlamydiózy patria hlavne žltkavý výtok (u mužov z močovej

trubice, u žien z pošvy), lokálne svrbenie a pálenie, bolestivé pocity pri močení a bolestivý

pohlavný styk.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)

2. Antimykotiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

4. Probiotiká (systémovo, lokálne)

Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)
Širokospektrálne lokálne antiinfektíva sa používajú pri  bakteriálnych vaginózach, trichomoniázach,

zmiešaných infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický,

lokálne anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Z  dostupných prípravkov sú najčastejšie používané vaginálne lieky s obsahom benzydamínu, prípadne

jódovaného povidónu.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd:
G+ baktérie (stafylokoky a   streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides),
plesne a  kvasinky (vrátane Candida) a  bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že širokospektrálne lokálne antiinfektíva nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru

(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

V prípade, ak má liek súčasne lokálne znecitlivejúci účinok, dokáže bezprostredne po aplikácii tlmiť bolesť

a pálenie v oblasti genitálií. Napríklad roztok benzydamínu po aplikácii do pošvy vo forme roztoku vykazuje

až 50% účinok tetrakaínu.

V  prípade potreby je možné kombinovať širokospektrálne antiinfektíva s  lokálnymi antimykotikami,

prípravkami priamo ovplyvňujúcimi pH pošvy (napríklad prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej) alebo

prípravkami na bežnú intímnu hygienu.

Obrázok 3: Účinok benzydamínu na symptómy vulvovaginálnych infekcií a jeho vplyv na patogény a Lactobacillus acidophillus po
lokálnej aplikácii. 
Zdroj: rosalgin.sk

Širokospektrálne antiinfektíva, ktoré nemajú negatívny vplyv na osídlenie prostredia pošvy kmeňmi

Lactobacillus acidophillus, sú využiteľné aj v rámci nárazovej prevencie výskytu vulvovaginitíd v prípadoch,

ak existuje zvýšené riziko infekcie. V tomto prípade sa používajú ako súčasť bežnej intímnej hygieny.

Antimykotiká (lokálne)
Lokálne antimykotiká (napr. klotrimazol) sa používajú na liečbu vaginitídy spôsobenej kvasinkovými hubami

rodu Candida a infekcií pohlavných orgánov spôsobených kvasinkovými hubami rodu Candida a

Trichomonas vaginalis.

Na lokálne použitie sa zo skupiny antimykotík najčastejšie používa klotrimazol vo forme tuhých dávkovaných

foriem (vaginálne tablety) alebo polotuhých foriem (vaginálny krém).

Antimykotiká inhibujú rast a delenie mikroorganizmov a v závislosti od jeho koncentrácie môže účinkovať

fungistaticky a fungicídne. Spôsob účinku klotrimazolu zahŕňa zmeny v permeabilite bunkových membrán

prostredníctvom narušenia syntézy ergosterolu, ako aj jeho väzbovosti na fosfolipidy v bunkových stenách

húb.

Klotrimaz ol inhibuje syntézu proteínov, tukov, DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové
kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež inhibovať aktivitu enzýmov na oxidáciu a
peroxidáciu a biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov v hubách.

Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom mechanizmu,

ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.

Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór Candida albicans do formy invazívneho mycélia. Zmeny

aktivity bunkovej membrány vedú k smrti bunky, a to závisí od expozície mikróbov lieku.

Klotrimazol je charakteristický tým, že má široké spektrum antimykotickej a antibakteriálnej aktivity.

Inhibuje vývoj a usmrcuje dermatofyty, kvasinky, dimorfné huby a protozoa. Je tiež účinný proti niektorým

grampozitívnym mikroorganizmom.

Okrem toho, že klotrimazol vykazuje antimykotický účinok, pôsobí aj na grampozitívne mikroorganizmy

(streptokoky, stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gramnegatívne mikroorganizmy (bakteroidy). Nemá

žiaden vplyv na laktobacily.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (trichomoniáza, bakteriálne vaginózy a  pod.), ale aj

v  rámci procesu stabilizácie prirodzeného prostredia v  pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej

antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd,
ako sú pocit pálenia a  svrbenia a  zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej
intímnej hygieny v  prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v  pošve (napríklad po
nechránenom pohlavnom styku spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Lokálne prípravky s obsahom kyseliny mliečnej sú použiteľné počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vhodným doplnkom pri podpornej aplikácii kyseliny mliečnej je prebiotická zložka, ktorá slúži ako vyživovací

substrát pre probiotické kmene Lactobacillus acidophillus, ktoré produkujú kyselinu mliečnu. Pri kombinácii

kyseliny mliečnej a prebiotika (napríklad glykogénu) dochádza nielen k okamžitej úprave prostredia pošvy

a pošvového pH, ale zároveň sa vytvárajú podmienky pre ich dlhodobé udržiavanie.

Probiotiká (systémovo, lokálne)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Probiotiká majú nezastupiteľnú funkciu pre správne zabezpečenie správneho fungovania imunitného

systému a odolnosti voči infekciám. Základnou vlastnosťou probiotík je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice,

a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami

lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity.

Probiotiká ovplyvňujú imunitnú odpoveď dvomi spôsobmi: nešpecificky (stimuláciou fagocytózy, cytotoxickej

aktivity a ovplyvnením produkcie cytokínov) a špecificky (stimuláciou tvorby protilátok IgA a IgG a

potlačením tvorby IgE).

Pre správny vývoj imunity je potrebné dostatočné osídlenie čreva bifidogénnou a laktobacilovou

mikrobiotou, čo zabezpečí vznik aktívnej tolerancie antigénov a zároveň zabráni nadmernej priepustnosti

čreva pre makromolekuly a potenciálne alergény.
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Správna dispenzácia: Zápaly vulvy a
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Zdieľať     

Vulvovaginálna infekcia

Vulvovaginálnu infekciu možno označiť ako patologický stav, ktorý vznikol v dôsledku narušenia

prirodzeného mikrobiálneho obrazu pošvy, a to z najrôznejších príčin.

Fyziologická výbava pošvy dáva rozsiahle možnosti kontroly pošvového ekosystému a aj

ochrany voči útokom na jeho integritu. Pošvový ekosystém predstavuje prirodzenú ochranu

genitálnych orgánov ženy pred vznikom a šír ením zápalu. Vytvára ho niekoľko faktorov:

slizničný imunitný systém,

hormonálne hladiny počas menštruačného cyklu (kľúčovú úlohu majú estrogény),

endogénna pošvová flóra (asi 10 miliónov baktérii/g pošvového sekrétu),

kyslé pH pošvy (3,8-4,5).

Dozor nad endogénnou pošvovou flórou sa pripisuje Lactobacillus vaginalis. Jeho úlohou je

fermentácia glukózy na kyselinu mliečnu, čím zaisťuje kyslosť vaginálneho prostredia, produkciu

peroxidu vodíka a produkcia baktericídnych látok.

Obrázok 1: Prehľad najčastejších príčin vulvovaginitíd. Zdroj: sites.google.com/site/yamiciamedicalwiki

Stabilita pH je zasa zabezpečená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu. Počas

menštruácie je pH pošvy najvyššie.

Medzi najčastejšie príčiny vulvovaginitíd patria trichomoniáza, mykóza (kandidóza) a
bakteriálna (aeróbna) vaginóza. Medzi menej časté príčiny patria laktobacilóza,
atrofická vaginitída, zmiešané vulvovaginitídy a iné vulvovaginitídy.

Trichomoniázu spôsobuje prvok Trichomonas vaginalis. Postihuje predovšetkým ženy, ale

ochorenie sa môže manifestovať aj u mužov. Ide o výhradne sexuálne prenosné ochorenie,

ktoré sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4-20 dní od

nechráneného pohlavného styku.Keďže pri trichomoniáze je prítomné aj patologické zvýšenie

pH, je potrebné v rámci komplexnej starostlivosti dbať aj na jeho stabilizáciu v kyslej oblasti.

Prejavy trichomoniázy u mužov sú spravidla omnoho miernejšie (začervenanie na žaludi,

problémy pri močení), možný je tiež bezpríznakový priebeh infekcie. Takto môže byť muž

vektorom prenosu infekcie, resp. aj opakovaným zdrojom reinfekcie ženy.U žien sa
trichomoniáza prejavuje riedkym, žlto-zeleným mierne speneným výtokom, ktorý má
zásaditú reakciu. Ďalšími príznakmi môžu byť začervenanie, opuch a bolesť vonkajších
rodidiel a pošvového vchodu, problémy pri  močení a  bolesť pri pohlavnom styku.

Obrázok 2: Optimálne pH v pošve je v kyslej oblasti (< 4,5) , pričom počas menštruácie je blízke neutrálnej oblasti. Iné
odchýlky pH sa považujú za nefyziologické.

Zdroj: exeltis.sk

Vulvovaginálna kandidóza je kvasinková infekcia vulvy a/alebo pošvy spôsobená kvasinkami

rodu Candida (asi 80 % pripadá na C. albicans, asi 20 % podiel má C. globata).  Typickými
klinickými príznakmi kandidózy sú hustý hrudkovitý (tvarohovitý) výtok a významné
lokálne prejavy zápalu (svrbenie v pošve a v oblasti vulvy, lokálne začervenanie a
opuch). Niekedy sa pri kandidózach objavujú aj menšie ragády v oblasti vonkajších
genitálií. V prípade kandidových infekcií sa spravidla pH v pošve patologicky nemení (na

rozdiel od bakteriálnych vaginóz a trichomoniázy) a udržiava sa v normálnych hodnotách (3,8-

4,5). V prípade liečby preto nie je nutná stabilizácia pH.

Bakteriálna vaginóza vzniká na základe dysmikróbie, t.j. patologickému premnoženiu

anaeróbnych baktérií, prípadne fakultatívne anaeróbnych baktérií v oblasti vulvy a pošvy. Na
rozdiel od trichomoniázy prevláda v symptomatológii bakteriálnej vaginózy riedky
šedobiely výtok s „rybacím“ zápachom. Sliznica genitálií a pošvového vchodu je bez
výrazných zápalových prejavov (začervenanie, opuch a zvýšená citlivosť je vzácna). Na

rozdiel od kandidóz je naopak prítomné patologicky zvýšené pH v prostredí pošvy, takže v

rámci manažmentu je potrebné myslieť aj na opatrenia vedúce k normalizácii a stabilizovaní

normálneho pH v pošve.

Špecifickou bakteriálnou vaginózou postihujúcou rovnako mužov aj ženy je genitálna

chlamidióza. Pôvodcom tejto pohlavne prenosnej choroby je Chlamydia trachomatis. K

prenosu ochorenia môže prísť pri nechránenom vaginálnom, orálnom či análnom pohlavnom

styku. Medzi symptómy genitálnej chlamydiózy patria hlavne žltkavý výtok (u mužov z močovej

trubice, u žien z pošvy), lokálne svrbenie a pálenie, bolestivé pocity pri močení a bolestivý

pohlavný styk.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej liečby 

1. Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)

2. Antimykotiká (lokálne)

3. Kyselina mliečna (lokálne)

4. Probiotiká (systémovo, lokálne)

Širokospektrálne antiinfektíva (lokálne)
Širokospektrálne lokálne antiinfektíva sa používajú pri  bakteriálnych vaginózach, trichomoniázach,

zmiešaných infekciách a infekciách neznámeho pôvodu. Niektoré z  nich vykazujú súčasne analgetický,

lokálne anestetický, protizápalový a antiexsudatívny účinok.

Z  dostupných prípravkov sú najčastejšie používané vaginálne lieky s obsahom benzydamínu, prípadne

jódovaného povidónu.

Spektrum účinku širokospektrálnych antiinfektív pokrýva najčastejších pôvodcov vulvovaginitíd:
G+ baktérie (stafylokoky a   streptokoky, Gardanella vaginalis), G- baktérie (E. coli, Bacteroides),
plesne a  kvasinky (vrátane Candida) a  bičíkovce (Trichomonas).

Dôležité je, že širokospektrálne lokálne antiinfektíva nemajú žiadny negatívny vplyv na prirodzenú mikroflóru

(predovšetkým na rod Lactobacillus). Širokospektrálne antiseptiká napomáhajú rýchlej úprave

nerovnováhy pH v prostredí pošvy, ktorá je typická pre infekčné zápaly vulvy a pošvy.

V prípade, ak má liek súčasne lokálne znecitlivejúci účinok, dokáže bezprostredne po aplikácii tlmiť bolesť

a pálenie v oblasti genitálií. Napríklad roztok benzydamínu po aplikácii do pošvy vo forme roztoku vykazuje

až 50% účinok tetrakaínu.

V  prípade potreby je možné kombinovať širokospektrálne antiinfektíva s  lokálnymi antimykotikami,

prípravkami priamo ovplyvňujúcimi pH pošvy (napríklad prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej) alebo

prípravkami na bežnú intímnu hygienu.

Obrázok 3: Účinok benzydamínu na symptómy vulvovaginálnych infekcií a jeho vplyv na patogény a Lactobacillus acidophillus po
lokálnej aplikácii. 
Zdroj: rosalgin.sk

Širokospektrálne antiinfektíva, ktoré nemajú negatívny vplyv na osídlenie prostredia pošvy kmeňmi

Lactobacillus acidophillus, sú využiteľné aj v rámci nárazovej prevencie výskytu vulvovaginitíd v prípadoch,

ak existuje zvýšené riziko infekcie. V tomto prípade sa používajú ako súčasť bežnej intímnej hygieny.

Antimykotiká (lokálne)
Lokálne antimykotiká (napr. klotrimazol) sa používajú na liečbu vaginitídy spôsobenej kvasinkovými hubami

rodu Candida a infekcií pohlavných orgánov spôsobených kvasinkovými hubami rodu Candida a

Trichomonas vaginalis.

Na lokálne použitie sa zo skupiny antimykotík najčastejšie používa klotrimazol vo forme tuhých dávkovaných

foriem (vaginálne tablety) alebo polotuhých foriem (vaginálny krém).

Antimykotiká inhibujú rast a delenie mikroorganizmov a v závislosti od jeho koncentrácie môže účinkovať

fungistaticky a fungicídne. Spôsob účinku klotrimazolu zahŕňa zmeny v permeabilite bunkových membrán

prostredníctvom narušenia syntézy ergosterolu, ako aj jeho väzbovosti na fosfolipidy v bunkových stenách

húb.

Klotrimazol inhibuje syntézu proteínov, tukov, DNA a polysacharidov, poškodzuje jadrové nukleové
kyseliny a urýchľuje vylučovanie draslíka. Môže tiež inhibovať aktivitu enzýmov na oxidáciu a
peroxidáciu a biosyntézu triacylglycerolov a fosfolipidov v hubách.

Vyššia koncentrácia klotrimazolu vedie k poškodeniu bunkovej membrány prostredníctvom mechanizmu,

ktorý je nezávislý od syntézy sterolov.

Klotrimazol zabraňuje transformácii blastospór Candida albicans do formy invazívneho mycélia. Zmeny

aktivity bunkovej membrány vedú k smrti bunky, a to závisí od expozície mikróbov lieku.

Klotrimazol je charakteristický tým, že má široké spektrum antimykotickej a antibakteriálnej aktivity.

Inhibuje vývoj a usmrcuje dermatofyty, kvasinky, dimorfné huby a protozoa. Je tiež účinný proti niektorým

grampozitívnym mikroorganizmom.

Okrem toho, že klotrimazol vykazuje antimykotický účinok, pôsobí aj na grampozitívne mikroorganizmy

(streptokoky, stafylokoky, Gardnerella vaginalis) a gramnegatívne mikroorganizmy (bakteroidy). Nemá

žiaden vplyv na laktobacily.

Kyselina mliečna (lokálne)
Baktérie druhu Lactobacillus acidophillus štiepia glykogén, ktorý sa nachádza v pošvovom hliene. Vzniká

kyselina mliečna a vytvára sa kyslé prostredie. Toto kyslé prostredie podporuje rast ďalších laktobacilov,

čím bráni prítomnosti škodlivých baktérií a predchádza infekciám.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej sú preto použiteľné nielen ako doplnok k  liečbe tých typov

vulvovaginitíd, pri ktorých dochádza ku odchýlke pH (trichomoniáza, bakteriálne vaginózy a  pod.), ale aj

v  rámci procesu stabilizácie prirodzeného prostredia v  pošve po akejkoľvek vaginálnej alebo systémovej

antiinfekčnej liečbe.

Prípravky s  obsahom kyseliny mliečnej zároveň napomáhajú potláčať symptómy vulvovaginitíd,
ako sú pocit pálenia a  svrbenia a  zapáchajúci výtok z pošvy. Využiteľné sú aj ako doplnok bežnej
intímnej hygieny v  prípade, ak existuje riziko nežiaduceho posunu pH v  pošve (napríklad po
nechránenom pohlavnom styku spojenom s ejakuláciou do pošvy).

Lokálne prípravky s obsahom kyseliny mliečnej sú použiteľné počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vhodným doplnkom pri podpornej aplikácii kyseliny mliečnej je prebiotická zložka, ktorá slúži ako vyživovací

substrát pre probiotické kmene Lactobacillus acidophillus, ktoré produkujú kyselinu mliečnu. Pri kombinácii

kyseliny mliečnej a prebiotika (napríklad glykogénu) dochádza nielen k okamžitej úprave prostredia pošvy

a pošvového pH, ale zároveň sa vytvárajú podmienky pre ich dlhodobé udržiavanie.

Probiotiká (systémovo, lokálne)
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve, majú preukázateľne priaznivý

účinok na hostiteľa (príjemcu). V podstate ide o také baktérie, ktoré svojou prítomnosťou v organizme

potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus človeka. Pre

komplexné označenie ľudskej mikroflóry sa používa výraz mikrobiota.

Probiotiká majú nezastupiteľnú funkciu pre správne zabezpečenie správneho fungovania imunitného

systému a odolnosti voči infekciám. Základnou vlastnosťou probiotík je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice,

a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami

lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity.

Probiotiká ovplyvňujú imunitnú odpoveď dvomi spôsobmi: nešpecificky (stimuláciou fagocytózy, cytotoxickej

aktivity a ovplyvnením produkcie cytokínov) a špecificky (stimuláciou tvorby protilátok IgA a IgG a

potlačením tvorby IgE).

Pre správny vývoj imunity je potrebné dostatočné osídlenie čreva bifidogénnou a laktobacilovou

mikrobiotou, čo zabezpečí vznik aktívnej tolerancie antigénov a zároveň zabráni nadmernej priepustnosti

čreva pre makromolekuly a potenciálne alergény.
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