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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  riz ikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stret ávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolest i

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  riz ikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  riz ikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  riz ikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčast ejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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vyčerpanie a poruchy spánku
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  riz ikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  riz ikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva zák ladné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+

AD test ukončený

Správna dispenzácia: Stres, únava,
vyčerpanie a poruchy spánku
Zverejnené: 22. 12. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  rizikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  rizikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  rizikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pr idružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  rizikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pr idružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+



10

AD test ukončený

Správna dispenzácia: Stres, únava,
vyčerpanie a poruchy spánku
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Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  rizikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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Zdieľať     

Medovka lekárska (Melissa officinalis)

Hlavnými účinnými látkami v liste medovky lekárskej sú: silica obsahujúca monoterpénové aldehydy

(geranial, neral a citronelal), flavonoidy, monoterpény, deriváty kyseliny hydroxyškoricovej (kyselina kávová,

chlorogénová, rozmarínová) a triterpény.

Liečivá listu medovky lekárskej majú sedatívne a karminatívne vlastnosti. Sedatívny účinok listu medovky

lekárskej sa potvrdil v štúdiách in vivo. List medovky lekárskej je tradične súčasťou rastlinných trankvilizérov

a prípravkov, ktoré navodzujú spánok.

Medzi ďalšie fytofarmaká, ktoré navodzujú upokojenie, podporujú zaspávanie, prispievajú k lepšej
kvalite spánku a napomáhajú relaxácii patria chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), múčenka
pleľová (Passiflora incarnata) a ďalšie.

AD test ukončený

Správna dispenzácia: Stres, únava,
vyčerpanie a poruchy spánku
Zverejnené: 22. 12. 2021 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Poruchy spánku sú choroby, ktoré ovplyvňujú normálny priebeh cyklu spánku a bdenia .

Niektoré poruchy spánku môžu byť veľmi závažné a zasahovať do fyzického, psychického a

emocionálneho fungovania človeka. Sú dôsledkom, či sprievodným javom iného ochorenia

alebo poškodenia, ale môžu sa vyskytovať aj ako dôsledky stresovej reakcie, chronického

vyčerpania a únavy.

Stresová reakcia

Stres je induktorom a  rizikovým faktorom depresie a  úzkostných porúch. Okrem toho hrá

stres významnú úlohu pri vzniku a  rozvoji iných psychických problémov vrátane porúch

kognitívnych funkcií, porúch spánku a podobne, ale aj iných (napr. kardiovaskulárnych)

ochorení.

Aktivácia neuroendokrinného systému patrí medzi základné charakteristiky stresovej

odpovede. Centrálnou zložkou stresového systému je hypotalamus, konkrétne jeho

paraventrikulárne jadro produkujúce kortikoliberín (CRH), ktorý má kľúčovú úlohu v stresovej

odpovedi.

Kortikoliberín uvoľnený do hypotalamo-hypofýzového portálneho obehu stimuluje sekréciu

ACTH z  adenohypofýzy, ktorá spolu s nadobličkou tvorí jednu z  dvoch hlavných periférnych

častí stresového systému, konkrétne hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovú (HPA) os. Druhou

časťou je periférny sympatiko-adrenomedulárny systém.

Obrázok 1: Hypotalamo-hypofýzovo-nadobličková os (HPA) ako centrálna zložka
stresového systému. (zdroj: solen.sk)

 

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v  podobe opakovaných neurálnych alebo

humorálnych odpovedí sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o  dlhodobé zlyhanie

adaptačného systému na stresové podnety.

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania.
Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred preťažením ako

fyzickým, tak aj psychickým.

Únava môže byť svalová , kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti

namáhaných svalov, úbytku svalovej sily a ku spomaleniu pohybov, alebo psychická, ktorá je

vyvolaná útlmom vyšších funkcií CNS prejavujúca sa zhoršením kognitívnych funkcií, znížením

vigility (bdelosti) a spomalením reakcií či celkovej pohotovosti.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny chronickej únavy. (zdroj: solen.cz)

 

Pocit únavy môžu vyvolávať aj rôzne liečivá, zle nastavená terapia hypertenzie alebo
hyperglykémie. Za nadmernou dennou únavou a spavosťou sa môže ukrývať aj
nedostatok kvalitného spánku, porucha dýchania v  spánku (najmä u obéznych

pacientov je časté obštrukčné spánkové apnoe), či nedostatočný príjem nutrientov

a nedostatočný pitný režim.

V súvislosti s chronickou únavu a dlhodobým vyčerpaním sa stretávame s termínom chronický

únavový syndróm (CFS). Ide o multisystémové ochorenie sprevádzané nešpecifickými

mnohonásobnými, často vágnymi symptómami neurčitej etiológie. Stále viac sa pochybuje o

CFS ako o samostatnej chorobe.

Z  pohľadu lekárenskej praxe je potrebné mať na zreteli, že napríklad recidivujúce infekcie

horných dýchacích ciest alebo močových ciest, dlhodobé zažívacie problémy, časté bolesti

hlavy a podobne, môžu mať vzťah so stavmi chronickej únavy.

Obrázok 3: Symptómy chronického únavového syndrómu. (zdroj: pinterest.com)

 

Základnými opatreniami pri riešení stavov únavy a  vyčerpanosti sú pochopiteľne režimové

opatrenia, ktoré zahŕňajú dostatok odpočinku a zdravý spánkový režim, správne stravovanie

a dostatočný prísun tekutín. Až následne je možné odporúčať doplnkovú starostlivosť.

Poruchy spánku

Spánok je aktívny dej priamo riadený štruktúrami mozgového kmeňa, predovšetkým medulla

oblongata a mezencefaleum.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá, ktoré spoločne vytvárajú

tzv. architektúru spánku. Existujú dva základné typy spánku, a to NREM (nonREM) a REM spánok.

Do NREM spánku patrí: ľahký spánok (štádium 1 a 2), hlboký spánok (slow wave sleep – SWS) a

delta spánok (štádium 3). REM (rapid eye movement) spánok je charakterizovaný ako spánok

sprevádzaný rýchlymi očnými pohybmi.  

Obrázok 4: Štruktúry CNS podieľajúce sa na regulácii spánku a  cirkadiánne zastúpenie
spánku podľa veku. (zdroj: solen.cz)

 

Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 alternujúcich cyklov NREM a REM

spánku, ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.   So zvyšujúcim sa vekom ubúdajú

hlboké spánkové štádiá ako aj REM spánok, naopak pribúdajú krátke stavy prebudenia.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s:

predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku, so sťaženým opätovným zaspávaním,

predčasným ranným prebúdzaním,

kombináciou uvedených porúch.

Obrázok 5: Schéma normálneho hypnogramu mladého dospelého človeka. (zdroj:
solen.cz)

 

O niektorej z uvedených porúch zaspávania môžeme hovoriť iba v prípade, pokiaľ sa objavujú

napriek adekvátnym podmienkam pre spánok.

Počas dňa si pacienti s nespavosťou najčastejšie sťažujú na únavu, vyčerpanie, pokles
pozornosti, koncentrácie, poruchy pamäti, iritabilitu, zmenu nálady, redukciu
motivácie, energie alebo iniciatívy. K  závažným následkom nespavosti patrí aj zvýšená

denná ospalosť, sklon k chybám, napätie, úrazovosť a somatické ťažkosti.

Najčastejšou súčasťou nefarmakologickej terapie porúch spánku sú režimové opatrenia –

zásady spánkovej hygieny, prípadne kognitívna behaviorálna terapia. Spánková hygiena je

definovaná ako univerzálne, spánok podporujúce správanie.

Medzi základné atribúty spánkovej hygieny patria:

chodiť spať každý deň v tom istom čase,

vstávať vždy v rovnakom čase (aj v nepracovné dni),

každý deň realizovať primeranú pohybovú aktivitu (nie tesne pred spaním),

spať v dobre vetranej miestnosti s mierne nižšou teplotou,

tesne pred spaním sa vyhýbať intenzívnemu bielemu svetlu,

zaspávať v tmavej alebo zatemnenej miestnosti,

zaspávať v nehlučnom prostredí,

používať kvalitný a primeraný matrac,

vyhýbať sa spánku počas dňa (neplatí u malých detí a detí v predškolskom veku),

nekonzumovať potravu ani pochutiny 2 hodiny pred spaním,

nekonzumovať nadmerné alebo neskoré dávky kofeínu a iných stimulantov,

nekonzumovať alkohol najmenej 2 hodiny pred spaním,

v prípade nočného prebudenia nesvietiť a nepoužívať elektronické zariadenia.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Melatonín (substitúcia)

2. Horčík (magnézium)

3. Vitamín B12 (substitúcia)

4. Psychobiotiká (suplementácia)

5. Fytofarmaká (systémovo)

Melatonín (substitúcia)

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od

intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia

melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy.

U človeka má melatonín vplyv na celý hypotalamo-hypofyzárny systém a  vzostup jeho hladiny je
spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t. j.

striedanie období leta a zimy.

Melatonínové receptory (MT1, MT2 a RORa) sú koncentrované v rámci CNS predovšetkým v oblasti nucleus

suprachiasmaticus. Sú však prítomné aj v iných orgánoch.                               

Melatonín redukuje počet fragmentov počas spánku a predlžuje celkovú dĺžku trvania spánku už po jednej

aplikovanej dávke. Navodzuje soporózny stav bez narušenia fyziologickej architektoniky spánku a iba

minimálne vplýva na psychomotorický výkon pacienta na nasledujúci deň.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je

vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Obrázok 6: Lokalizácia melatonínových receptorov v  tele a   ich fyziologické funkcie. (zdroj:
solen.cz).

Prípravky s  obsahom melatonínu je vhodné podávať v  prípade porúch zaspávania tesne pred spaním,

alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú

výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety,

kapsuly).

Melatonín na systémové podanie nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov a  nesmie sa používať

v priebehu tehotenstva alebo v období dojčenia.

Horčík (magnézium)
Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a  uvoľňovania melatonínu. V prípade nedostatku

magnézia môže dochádzať k  odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné

cirkadiánne rytmy. 

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200-400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia vo

forme magnéziového katiónu Mg .

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania.

Z  pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg

elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a  eliminujú sa možné

nežiaduce účinky.

 
Vitamín B12 (substitúcia)

Vitamín B12 (kobalamín) je vo vode rozpustný vitamín, ktorý je syntetizovaný nižšími organizmami. Rastliny a

vyššie živočíchy ho schopnosť 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.

Porucha metabolizmu vitamínu B12 alebo deficit jeho konečných metabolitov – metylkobalamínu a

adenozylkobalamínu – sa ďalej prejaví poruchou metabolizmu homocysteínu a metylmalonyl-koenzýmu A.

Klinicky sa manifestuje rôznorodou neurologickou symptomatológiou, hematologickými zmenami, príznakmi

zo strany gastrointestinálneho traktu (glositídou, nechutenstvom, hnačkami) alebo zmenami v imunitnom

systéme. Najmä u starších detí sa pridružujú zmeny psychiky.

Deficit vitamínu B12 môže viesť k poškodeniu centrálneho alebo periférneho nervového systému, prípadne k

ich súčasnému poškodeniu. Nedostatok vitamínu B12 sa môže manifestovať ako encefalopátia, myelopátia

alebo neuropátia. Najčastejšie opisovaným prejavom deficitu vitamínu B12 je subakútna kombinovaná

degenerácia miechy.

Obrázok 7: 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)

Vitamín B12 sa v rámci suplementácie podáva u dospelých v dávke 100 až 500 μg denne. U dospievajúcich od

12 rokov sa suplementuje v dávke 100 až 250 μg denne.

Psychobiotiká (suplementácia)

Dôsledok chronického pôsobenia stresu v podobe opakovaných neurálnych alebo humorálnych odpovedí

sa označuje ako alostatická záťaž. Ide o dlhodobé zlyhanie adaptačného systému na stresové podnety.

Viaceré štúdie naznačujú koreláciu medzi dysbalanciou črevného mikrobiómu niektorými

neuropsychiatrickými poruchami. Poruchy na úrovni črevnej mikroflóry znamenajú zmenu fungovania tzv.

črevného nervového systému (ENS).

Obrázok 8: Model alostatickej záťaže a  rozvoj stresovej reakcie. (zdroj: solen.sk)

ENS predstavuje sieť nervových buniek lokalizovanú v  stene orgánov tráviacej sústavy (u ľudí pozostáva

z 200 až 600 miliónov nervových buniek). ENS obojstranne komunikuje s autonómnym nervovým systémom

(predovšetkým cestou n. vagus) a tiež s CNS.

Zmeny kvality črevného mikrobiómu môžu vďaka zmenenej aktivite ENS zapríčiňovať zmeny na úrovni

neurotransmiterov. Napríklad odchýlky v  črevnej mikroflóre ovplyvňujú dostupnosť tryptofánu, ktorý je

prekurzorom sérotonínu.

ENS má ďalej vplyv na zmenu produkcie protizápalových cytokínov a  ich hladinu v  plazme a  na hladinu

stresového hormónu kortizolu v krvi.

Obrázok 9: Obojstranný vplyv črevného mikrobiómu a  mozgu. Črevný mikrobióm ovplyvňuje mozog
prostredníctvom črevného nervového systému (ENS, ktorý komunikuje s  vegetatívnym
a  centrálnym nervovým systémom. (zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, jw.org)

Psychobiotiká sú definované ako živé probiotické baktérie, ktorých prítomnosť v  črevnom mikrobióme

v dostatočnom množstve a kvalite podporujú duševné zdravie, vrátane kognitívnych funkcií a emočného

stavu CNS.

Z  probiotických mikroorganizmov v  skupine psychobiotík je dosiaľ najpodrobnejšie popísaný druh

Lactobacillus plantarum, presnejšie jeho kmene PS128, resp. DR7. Kým efekt substitúcie kmeňa PS128 ukazuje

pozitívne výsledky u detí s PAS, v prípade kmeňa DR7 je popísaný pozitívny vplyv na duševné poruchy, na

ktorých podklade je stres.

Lactobacillus plantarum DR7 je G+ baktéria, ktorá má vysokú adhezivitu na črevnej sliznici, kde sa rýchlo

množí a kolonizuje črevný trakt.

Lactobacillus plantarum DR7 je schopný ovplyvňovať vývoj mozgu a funkcie CNS tak, že:

produkuje neurotransmitery a neuroaktívne metabolity (tryptofán/sérotonin),

reguluje zápalové reakcie ovplyvňovaním hladiny cytokínov v sére,

komunikuje s CNS cestou ENS a nervus vagus.

Predklinické štúdie naznačujú schopnosť Lactobacillus plantarum DR7 modulovať hladiny dopamínu a

sérotonínu v CNS (prefrontálny kortex a corpus striatum), meniť sérové hladiny kortizolu, ktorý je

zodpovedný za reakciu na stres a zníženie prozápalového cytokínu IL-6.

U Lactobacillus plantarum DR7 bol preukázaný pozitívny vplyv pri znižovaní rizika rozvoja str esovej reakcie

u dospelých v rozsahu:

redukcie symptómov stresu a úzkosti,

podpory kognitívnych funkcií.

Z  pohľadu znižovania rizika rozvoja stresovej reakcie, redukcie prejavov únavy a  vyčerpania a  správneho

fungovania nervového systému a psychiky je vhodná súbežná suplementácia magnézia.

Fytofarmaká (systémovo)

Niektoré fytofarmaká dokážu ovplyvňovať kvalitu a  kvantitu spánku, resp. môžu mať iné pozitívne
účinky pri stresovej reakcii, ktorá môže viesť k poruchám spánku.

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Hlavnými aktívnymi látkami koreňa valeriány sú: silica s monoterpénmi, seskviterpénmi a mierne prchavou

kyselinou valerénovou a jej derivátmi, kyselina gama-aminomaslová (GABA), glutamín, arginín a lignány.

Koreň valeriány má sedatívne účinky a zlepšuje kvalitu a predlžuje dobu spánku. Liečivá v extrakte koreňa

valeriány vykazujú afinitu k receptorom GABA, recept orom adenozínu a tiež barbiturátovým a

benzodiazepínovým receptorom. Predpokladá sa, že na sedatívnom účinku sa podieľajú vysoké

koncentrácie glutamínu vo vodnom extrakte, pričom lignán hydroxypinorezinol vykazuje afinitu k

sérotonínovým receptorom.

2+

2+
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Zdieľať     

Hemoroidy sú zväčšené vény lokalizované v dolnej časti rekta a anu. Vo všeobecnosti sa

hemoroidy rozlišujú na vnútorné (vznikajú z  horného hemoroidálneho plexu) a  vonkajšie
(vznikajú z  dolného hemoroidálneho plexu). Podľa stupňa prolapsu sa stratifikujú do 4 štádií

(obr. 2).

V  prípade vnútorných hemoroidov je prítomné bezbolestné krvácanie, vysunutie
tkaniva v oblasti konečníka, vyprázdňovanie hlienu a  pocit neúplného vyprázdnenia po
defekácii. Krv býva jasno červená, viditeľná na toaletnom papieri alebo medikovanom

obrúsku (výnimočne aj na spodnej bielizni). Prolabujúce vnútorné hemoroidy môžu spôsobiť aj

miernu inkontinenciu stolice.

Obrázok 1: Prolaps pri vnútornom hemoroide a  vonkajší hemoroid. (zdroj:
medicinenet.com)

V prípade vnútorných hemoroidov je prítomná mierna bolesť (niekedy pálenie alebo svrbenie)

a  celkový diskomfort v  oblasti konečníka. V  prípade opuchu vonkajších hemoroidov je

bolestivosť výrazne vyššia.

Krvácanie a prítomnosť hlienu nie je tak častá ako pri vnútorných hemoroidoch. Naopak,

častejší je vznik lokálnej trombózy, ktorá spolu s opuchom mizne asi po 5-6 dňoch.

Liečba hemoroidov je indikovaná iba u symptomatických pacientov. U  bezpríznakových

pacientov sú odporúčané najmä predovšetkým režimové opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou

liečby u každého pacienta. U  všetkých typov pacientov je možné odporúčať podpornú

systémovú terapiu bioflavonoidmi.

Obrázok 2: Štádiá hemoroidov podľa lokalizácie a  stupňa prolapsu. (zdroj: solen.sk,
flebaven.sk)

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Flavonoidy (systémovo)

2. Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Flavonoidy (systémovo)

Flavonoidy alebo gama-benzopyróny patria k  najdlhšie a  najčastejšie používaným liekom na žilové
ochorenia . Okrem liečby symptómov spojených s  CVD sa uplatňujú aj v  oftalmológii (diabetická

retinopatia), proktológii (hemoroidálne ochorenie) a v gynekológii (predmenštručný syndróm, metroragie).

Používajú sa vo forme extraktov z  rastlín (Citrus aurantium, Sophora japonica, Fagopyr um esculentum, Vitis

vinifera, Pinus pinaster, Pinus maritima, Vaccinium myrtillus a pod.) vo forme semisyntetických, príp.

syntetických preparátov (3, 5).

Rozoznávame dva základné typy flavonoidov: flavóny a  ich deriváty a  flavány. V  rámci terapie žilových

ochorení patrí k najpoužívanejším flavonoidom diosmín, ktorý zaraďujeme medzi flavóny.

Pri pravidelnom perorálnom podávaní znižuje diosmín kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu,

čím redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus, znížená stáza krvi

a znižuje čas venózneho vyprázdnenia.

Podľa metaanalýzy postavenej na 14 štúdiách sa pri pravidelnom podávaní mikronizovaného diosmínu

dosiahne redukcia symptómov hemoroidálneho ochorenia nasledovne:

zníženie krvácania o 67%,

zníženie bolesti a tlaku v konečníku o 65%,

zníženie svrbenia o 35%,

zníženie miery recidívy o 47%.

Obrázok 3: Diosmín v mikronizovanej forme podávaný perorálne počas aspoň 4-5 týždňov redukuje
symptómy hemoroidálneho ochorenia a zlepšuje prognózu ochorenia. (zdroj: flebaven.sk, adc.sk)

Medzinárodné smernice odporúčajú použitie mikronizovaného diosmínu v liečbe hemoroidov. Diosmín je
indikovaný na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia
(hemoroidy), ako bolesť, krvácanie a opuch konečníka.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Práve mikronizovaná lieková forma patrí medzi kľúčové vlastnosti účinnej terapie perorálnym

diosmínom. Mikronizovaná forma umožňuje rýchlejší nástup účinku. Flavonoidy typu diosmín charakterizuje

nízka rozpustnosť vo vode, a tým aj malá absorpcia z gastrointestinálneho traktu.

Podmienkou absorpcie je rozpustenie lieku v tráviacich šťavách, pričom rýchlosť rozpúšťania závisí od

veľkosti jeho častíc. Veľmi účinný spôsob ako zlepšiť črevnú absorpciu, je zmenšiť veľkosť jeho častíc.

Mikronizácia lieku významne zmenšuje veľkosť častíc, a tak zvyšuje rozpúšťanie a vstrebávanie.

Súbežne je možné používať lokálnu terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a  mimoriadne dôležité je

dodržiavať režimové opatrenia. Pokiaľ nedôjde pri dodržaní všetkých opatrení k zlepšeniu stavu po 7 dňoch,

je potrebná konzultácia s lekárom.

Diosmín sa používa aj 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).

Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Tribenozid je vazoprotektívna účinná látka, ktorá sa používa v liečbe vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Tribenozid redukuje kapilárnu permeabilitu a zlepšuje vaskulárne napätie, čím prispieva ku

kontinuálnej regenerácii postihnutých tkanív.

Tribenozid má taktiež protizápalové vlastnosti a antagonistický účinok na viacero endogénnych

substancií sprostredkujúcich rozvoj zápalu a vyvolávajúcich bolesť. Okrem bolestivosti dokáže už niekoľko

minút po aplikácii zmierniť aj ďalšie nepríjemné pocity, ako je pálenie a svrbenie.

Obrázok 4: Tribenozid reguluje expresiu laminínov, ktoré pomáhajú rekonštruovať pri hemoroidoch
narušené bazálne membrány epidermálnych buniek. (zdroj: procto-glyvenol.sk)

Okrem antiflogistického a  analgetického pôsobenia vykazuje tribenozid pri lokálnej aplikácii taktiež

antikoagulačné a  antiedematózne pôsobenie. Všetky uvedené vlastnosti prispievajú k  symptomatickému

účinku tribenozidu.

Jedným z najvýznamnejších kauzálnych účinkov tribenozidu v rámci lokálnej liečby hemoroidov je
jeho reepitelizačný účinok. Jeho mechanizmus spočíva v regulácii expresie laminínov, ktoré napomáhajú

rekonštruovať poškodené a narušené bazálne membrány epidermálnych buniek.

Výhoda kombinácie liečiv tribenozidu a lidokaínu spočíva v tom, že okrem okamžitej úľavy od symptómov

hemoroidov, ako sú bolesť, pálenie a svrbenie, dochádza zároveň k ich liečbe.

Pri indikácii terapie hemoroidov lokálnymi prípravkami s obsahom tribenozidu nepredstavuje rozhodujúce

kritérium to, či sa jedná o  polotuhý liek (obvykle rektálny krém) alebo pevný dávkovaný liek (spravidla

rektálny čapík). V  oboch prípadoch sa aplikácia vykonáva vždy po omytí čistou vodou alebo po použití

adstringentného sedavého kúpeľa (obvykle sa používa výluh z dubovej kôry). Optimálne je použitie 2x denne

počas akútnej fázy a po ústupe príznakov následne 1x denne (ráno alebo večer).

Obrázok 5: Postup pri aplikácii čapíkov. V prípade krémov sa používa aplikátor. (zdroj: vagcel.ru)

Pri vnútornom hemoroide je možná buď aplikácia krému za použitia rektálneho aplikátora, alebo sa použije

rektálny čapík. Možné je aj striedanie obidvoch foriem.

V  oboch prípadoch je vhodná aplikácia vždy po stolici (ideálne ráno a  večer) a  následnej očiste vlažnou

vodou. Po ústupe symptómov sa prechádza na aplikáciu 1x denne (ráno alebo večer).

Vhodná je kombinácia tribenozidu s  adjuvanciami, predovšetkým lokálnymi anestetikami, ktoré znižujú

citlivosť a bolestivosť v oblasti aktívneho hemoroidu.

Tribenozid v  kombinácii s  lokálnym anestetikom (napríklad lidokaínom) na lokálnu aplikáciu vo forme

rektálneho krému alebo čapíkov je možné indikovať pod dohľadom lekára od 4. mesiaca tehotenstva

a počas celej doby laktácie.

Súčasne je pri osobnej hygiene vhodné používať vlhčené obrúsky, ktoré obsahujú extrakt z koreňa
Ruscus aculeatus – listnatca , bohaté na saponíny (napr. ruskogenín a neoruskogenín). Ruskogenín

napomáha zvyšovaniu venózneho tonusu stien postihnutých hemoroidálnych žíl.

Výťažok z koreňa Ruscus aculeatus je vďaka jeho protizápalovým a adstringentným účinkom vhodné na

intímnu hygienu v oblasti konečníka.

Vlhčené obrúsky je vhodné používať ako náhradu bežného toaletného papiera (najmä v období

výskytu symptómov hemoroidov).
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antikoagulačné a  antiedematózne pôsobenie. Všetky uvedené vlastnosti prispievajú k  symptomatickému

účinku tribenozidu.

Jedným z najvýznamnejších kauzálnych účinkov tribenozidu v rámci lokálnej liečby hemoroidov je
jeho reepitelizačný účinok. Jeho mechanizmus spočíva v regulácii expresie laminínov, ktoré napomáhajú

rekonštruovať poškodené a narušené bazálne membrány epidermálnych buniek.

Výhoda kombinácie liečiv tribenozidu a lidokaínu spočíva v tom, že okrem okamžitej úľavy od symptómov

hemoroidov, ako sú bolesť, pálenie a svrbenie, dochádza zároveň k ich liečbe.

Pri indikácii terapie hemoroidov lokálnymi prípravkami s obsahom tribenozidu nepredstavuje rozhodujúce

kritérium to, či sa jedná o  polotuhý liek (obvykle rektálny krém) alebo pevný dávkovaný liek (spravidla

rektálny čapík). V  oboch prípadoch sa aplikácia vykonáva vždy po omytí čistou vodou alebo po použití

adstringentného sedavého kúpeľa (obvykle sa používa výluh z dubovej kôry). Optimálne je použitie 2x denne

počas akútnej fázy a po ústupe príznakov následne 1x denne (ráno alebo večer).

Obrázok 5: Postup pri aplikácii čapíkov. V prípade krémov sa používa aplikátor. (zdroj: vagcel.ru)

Pri vnútornom hemoroide je možná buď aplikácia krému za použitia rektálneho aplikátora, alebo sa použije

rektálny čapík. Možné je aj striedanie obidvoch foriem.

V  oboch prípadoch je vhodná aplikácia vždy po stolici (ideálne ráno a  večer) a  následnej očiste vlažnou

vodou. Po ústupe symptómov sa prechádza na aplikáciu 1x denne (ráno alebo večer).

Vhodná je kombinácia tribenozidu s  adjuvanciami, predovšetkým lokálnymi anestetikami, ktoré znižujú

citlivosť a bolestivosť v oblasti aktívneho hemoroidu.

Tribenozid v  kombinácii s  lokálnym anestetikom (napríklad lidokaínom) na lokálnu aplikáciu vo forme

rektálneho krému alebo čapíkov je možné indikovať pod dohľadom lekára od 4. mesiaca tehotenstva

a počas celej doby laktácie.

Súčasne je pri osobnej hygiene vhodné používať vlhčené obrúsky, ktoré obsahujú extrakt z koreňa
Ruscus aculeatus – listnatca , bohaté na saponíny (napr. ruskogenín a neoruskogenín). Ruskogenín

napomáha zvyšovaniu venózneho tonusu stien postihnutých hemoroidálnych žíl.

Výťažok z koreňa Ruscus aculeatus je vďaka jeho protizápalovým a adstringentným účinkom vhodné na

intímnu hygienu v oblasti konečníka.

Vlhčené obrúsky je vhodné používať ako náhradu bežného toaletného papiera (najmä v období

výskytu symptómov hemoroidov).
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Zdieľať     

Hemoroidy sú zväčšené vény lokalizované v dolnej časti rekta a anu. Vo všeobecnosti sa

hemoroidy rozlišujú na vnútorné (vznikajú z  horného hemoroidálneho plexu) a  vonkajšie
(vznikajú z  dolného hemoroidálneho plexu). Podľa stupňa prolapsu sa stratifikujú do 4 štádií

(obr. 2).

V  prípade vnútorných hemoroidov je prítomné bezbolestné krvácanie, vysunutie
tkaniva v oblasti konečníka, vyprázdňovanie hlienu a  pocit neúplného vyprázdnenia po
defekácii. Krv býva jasno červená, viditeľná na toaletnom papieri alebo medikovanom

obrúsku (výnimočne aj na spodnej bielizni). Prolabujúce vnútorné hemoroidy môžu spôsobiť aj

miernu inkontinenciu stolice.

Obrázok 1: Prolaps pri vnútornom hemoroide a  vonkajší hemoroid. (zdroj:
medicinenet.com)

V prípade vnútorných hemoroidov je prítomná mierna bolesť (niekedy pálenie alebo svrbenie)

a  celkový diskomfort v  oblasti konečníka. V  prípade opuchu vonkajších hemoroidov je

bolestivosť výrazne vyššia.

Krvácanie a prítomnosť hlienu nie je tak častá ako pri vnútorných hemoroidoch. Naopak,

častejší je vznik lokálnej trombózy, ktorá spolu s opuchom mizne asi po 5-6 dňoch.

Liečba hemoroidov je indikovaná iba u symptomatických pacientov. U  bezpríznakových

pacientov sú odporúčané najmä predovšetkým režimové opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou

liečby u každého pacienta. U  všetkých typov pacientov je možné odporúčať podpornú

systémovú terapiu bioflavonoidmi.

Obrázok 2: Štádiá hemoroidov podľa lokalizácie a  stupňa prolapsu. (zdroj: solen.sk,
flebaven.sk)

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Flavonoidy (systémovo)

2. Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Flavonoidy (systémovo)

Flavonoidy alebo gama-benzopyróny patria k  najdlhšie a  najčastejšie používaným liekom na žilové
ochorenia . Okrem liečby symptómov spojených s  CVD sa uplatňujú aj v  oftalmológii (diabetická

retinopatia), proktológii (hemoroidálne ochorenie) a v gynekológii (predmenštručný syndróm, metroragie).

Používajú sa vo forme extraktov z  rastlín (Citrus aurantium, Sophora japonica, Fagopyr um esculentum, Vitis

vinifera, Pinus pinaster, Pinus maritima, Vaccinium myrtillus a pod.) vo forme semisyntetických, príp.

syntetických preparátov (3, 5).

Rozoznávame dva základné typy flavonoidov: flavóny a  ich deriváty a  flavány. V  rámci terapie žilových

ochorení patrí k najpoužívanejším flavonoidom diosmín, ktorý zaraďujeme medzi flavóny.

Pri pravidelnom perorálnom podávaní znižuje diosmín kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu,

čím redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus, znížená stáza krvi

a znižuje čas venózneho vyprázdnenia.

Podľa metaanalýzy postavenej na 14 štúdiách sa pri pravidelnom podávaní mikronizovaného diosmínu

dosiahne redukcia symptómov hemoroidálneho ochorenia nasledovne:

zníženie krvácania o 67%,

zníženie bolesti a tlaku v konečníku o 65%,

zníženie svrbenia o 35%,

zníženie miery recidívy o 47%.

Obrázok 3: Diosmín v mikronizovanej forme podávaný perorálne počas aspoň 4-5 týždňov redukuje
symptómy hemoroidálneho ochorenia a zlepšuje prognózu ochorenia. (zdroj: flebaven.sk, adc.sk)

Medzinárodné smernice odporúčajú použitie mikronizovaného diosmínu v liečbe hemoroidov. Diosmín je
indikovaný na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia
(hemoroidy), ako bolesť, krvácanie a opuch konečníka.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Práve mikronizovaná lieková forma patrí medzi kľúčové vlastnosti účinnej terapie perorálnym

diosmínom. Mikronizovaná forma umožňuje rýchlejší nástup účinku. Flavonoidy typu diosmín charakterizuje

nízka rozpustnosť vo vode, a tým aj malá absorpcia z gastrointestinálneho traktu.

Podmienkou absorpcie je rozpustenie lieku v tráviacich šťavách, pričom rýchlosť rozpúšťania závisí od

veľkosti jeho častíc. Veľmi účinný spôsob ako zlepšiť črevnú absorpciu, je zmenšiť veľkosť jeho častíc.

Mikronizácia lieku významne zmenšuje veľkosť častíc, a tak zvyšuje rozpúšťanie a vstrebávanie.

Súbežne je možné používať lokálnu terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a  mimoriadne dôležité je

dodržiavať režimové opatrenia. Pokiaľ nedôjde pri dodržaní všetkých opatrení k zlepšeniu stavu po 7 dňoch,

je potrebná konzultácia s lekárom.

Diosmín sa používa aj 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).

Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Tribenozid je vazoprotektívna účinná látka, ktorá sa používa v liečbe vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Tribenozid redukuje kapilárnu permeabilitu a zlepšuje vaskulárne napätie, čím prispieva ku

kontinuálnej regenerácii postihnutých tkanív.

Tribenozid má taktiež protizápalové vlastnosti a antagonistický účinok na viacero endogénnych

substancií sprostredkujúcich rozvoj zápalu a vyvolávajúcich bolesť. Okrem bolestivosti dokáže už niekoľko

minút po aplikácii zmierniť aj ďalšie nepríjemné pocity, ako je pálenie a svrbenie.

Obrázok 4: Tribenozid reguluje expresiu laminínov, ktoré pomáhajú rekonštruovať pri hemoroidoch
narušené bazálne membrány epidermálnych buniek. (zdroj: procto-glyvenol.sk)

Okrem antiflogistického a  analgetického pôsobenia vykazuje tribenozid pri lokálnej aplikácii taktiež

antikoagulačné a  antiedematózne pôsobenie. Všetky uvedené vlastnosti prispievajú k  symptomatickému

účinku tribenozidu.

Jedným z najvýznamnejších kauzálnych účinkov tribenozidu v rámci lokálnej liečby hemoroidov je
jeho reepitelizačný účinok. Jeho mechanizmus spočíva v regulácii expresie laminínov, ktoré napomáhajú

rekonštruovať poškodené a narušené bazálne membrány epidermálnych buniek.

Výhoda kombinácie liečiv tribenozidu a lidokaínu spočíva v tom, že okrem okamžitej úľavy od symptómov

hemoroidov, ako sú bolesť, pálenie a svrbenie, dochádza zároveň k ich liečbe.

Pri indikácii terapie hemoroidov lokálnymi prípravkami s obsahom tribenozidu nepredstavuje rozhodujúce

kritérium to, či sa jedná o  polotuhý liek (obvykle rektálny krém) alebo pevný dávkovaný liek (spravidla

rektálny čapík). V  oboch prípadoch sa aplikácia vykonáva vždy po omytí čistou vodou alebo po použití

adstringentného sedavého kúpeľa (obvykle sa používa výluh z dubovej kôry). Optimálne je použitie 2x denne

počas akútnej fázy a po ústupe príznakov následne 1x denne (ráno alebo večer).

Obrázok 5: Postup pri aplikácii čapíkov. V prípade krémov sa používa aplikátor. (zdroj: vagcel.ru)

Pri vnútornom hemoroide je možná buď aplikácia krému za použitia rektálneho aplikátora, alebo sa použije

rektálny čapík. Možné je aj striedanie obidvoch foriem.

V  oboch prípadoch je vhodná aplikácia vždy po stolici (ideálne ráno a  večer) a  následnej očiste vlažnou

vodou. Po ústupe symptómov sa prechádza na aplikáciu 1x denne (ráno alebo večer).

Vhodná je kombinácia tribenozidu s  adjuvanciami, predovšetkým lokálnymi anestetikami, ktoré znižujú

citlivosť a bolestivosť v oblasti aktívneho hemoroidu.

Tribenozid v  kombinácii s  lokálnym anestetikom (napríklad lidokaínom) na lokálnu aplikáciu vo forme

rektálneho krému alebo čapíkov je možné indikovať pod dohľadom lekára od 4. mesiaca tehotenstva

a počas celej doby laktácie.

Súčasne je pri osobnej hygiene vhodné používať vlhčené obrúsky, ktoré obsahujú extrakt z koreňa
Ruscus aculeatus – listnatca , bohaté na saponíny (napr. ruskogenín a neoruskogenín). Ruskogenín

napomáha zvyšovaniu venózneho tonusu stien postihnutých hemoroidálnych žíl.

Výťažok z koreňa Ruscus aculeatus je vďaka jeho protizápalovým a adstringentným účinkom vhodné na

intímnu hygienu v oblasti konečníka.

Vlhčené obrúsky je vhodné používať ako náhradu bežného toaletného papiera (najmä v období

výskytu symptómov hemoroidov).
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Hemoroidy sú zväčšené vény lokalizované v dolnej časti rekta a anu. Vo všeobecnosti sa

hemoroidy rozlišujú na vnútorné (vznikajú z  horného hemoroidálneho plexu) a  vonkajšie
(vznikajú z  dolného hemoroidálneho plexu). Podľa stupňa prolapsu sa stratifikujú do 4 štádií

(obr. 2).

V  prípade vnútorných hemoroidov je prítomné bezbolestné krvácanie, vysunutie
tkaniva v oblasti konečníka, vyprázdňovanie hlienu a  pocit neúplného vyprázdnenia po
defekácii. Krv býva jasno červená, viditeľná na toaletnom papieri alebo medikovanom

obrúsku (výnimočne aj na spodnej bielizni). Prolabujúce vnútorné hemoroidy môžu spôsobiť aj

miernu inkontinenciu stolice.

Obrázok 1: Prolaps pri vnútornom hemoroide a  vonkajší hemoroid. (zdroj:
medicinenet.com)

V prípade vnútorných hemoroidov je prítomná mierna bolesť (niekedy pálenie alebo svrbenie)

a  celkový diskomfort v  oblasti konečníka. V  prípade opuchu vonkajších hemoroidov je

bolestivosť výrazne vyššia.

Krvácanie a prítomnosť hlienu nie je tak častá ako pri vnútorných hemoroidoch. Naopak,

častejší je vznik lokálnej trombózy, ktorá spolu s opuchom mizne asi po 5-6 dňoch.

Liečba hemoroidov je indikovaná iba u symptomatických pacientov. U  bezpríznakových

pacientov sú odporúčané najmä predovšetkým režimové opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou

liečby u každého pacienta. U  všetkých typov pacientov je možné odporúčať podpornú

systémovú terapiu bioflavonoidmi.

Obrázok 2: Štádiá hemoroidov podľa lokalizácie a  stupňa prolapsu. (zdroj: solen.sk,
flebaven.sk)

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Flavonoidy (systémovo)

2. Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Flavonoidy (systémovo)

Flavonoidy alebo gama-benzopyróny patria k  najdlhšie a  najčastejšie používaným liekom na žilové
ochorenia . Okrem liečby symptómov spojených s  CVD sa uplatňujú aj v  oftalmológii (diabetická

retinopatia), proktológii (hemoroidálne ochorenie) a v gynekológii (predmenštručný syndróm, metroragie).

Používajú sa vo forme extraktov z  rastlín (Citrus aurantium, Sophora japonica, Fagopyr um esculentum, Vitis

vinifera, Pinus pinaster, Pinus maritima, Vaccinium myrtillus a pod.) vo forme semisyntetických, príp.

syntetických preparátov (3, 5).

Rozoznávame dva základné typy flavonoidov: flavóny a  ich deriváty a  flavány. V  rámci terapie žilových

ochorení patrí k najpoužívanejším flavonoidom diosmín, ktorý zaraďujeme medzi flavóny.

Pri pravidelnom perorálnom podávaní znižuje diosmín kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu,

čím redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus, znížená stáza krvi

a znižuje čas venózneho vyprázdnenia.

Podľa metaanalýzy postavenej na 14 štúdiách sa pri pravidelnom podávaní mikronizovaného diosmínu

dosiahne redukcia symptómov hemoroidálneho ochorenia nasledovne:

zníženie krvácania o 67%,

zníženie bolesti a tlaku v konečníku o 65%,

zníženie svrbenia o 35%,

zníženie miery recidívy o 47%.

Obrázok 3: Diosmín v mikronizovanej forme podávaný perorálne počas aspoň 4-5 týždňov redukuje
symptómy hemoroidálneho ochorenia a zlepšuje prognózu ochorenia. (zdroj: flebaven.sk, adc.sk)

Medzinárodné smernice odporúčajú použitie mikronizovaného diosmínu v liečbe hemoroidov. Diosmín je
indikovaný na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia
(hemoroidy), ako bolesť, krvácanie a opuch konečníka.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Práve mikronizovaná lieková forma patrí medzi kľúčové vlastnosti účinnej terapie perorálnym

diosmínom. Mikronizovaná forma umožňuje rýchlejší nástup účinku. Flavonoidy typu diosmín charakterizuje

nízka rozpustnosť vo vode, a tým aj malá absorpcia z gastrointestinálneho traktu.

Podmienkou absorpcie je rozpustenie lieku v tráviacich šťavách, pričom rýchlosť rozpúšťania závisí od

veľkosti jeho častíc. Veľmi účinný spôsob ako zlepšiť črevnú absorpciu, je zmenšiť veľkosť jeho častíc.

Mikronizácia lieku významne zmenšuje veľkosť častíc, a tak zvyšuje rozpúšťanie a vstrebávanie.

Súbežne je možné používať lokálnu terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a  mimoriadne dôležité je

dodržiavať režimové opatrenia. Pokiaľ nedôjde pri dodržaní všetkých opatrení k zlepšeniu stavu po 7 dňoch,

je potrebná konzultácia s lekárom.

Diosmín sa používa aj 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).

Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Tribenozid je vazoprotektívna účinná látka, ktorá sa používa v liečbe vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Tribenozid redukuje kapilárnu permeabilitu a zlepšuje vaskulárne napätie, čím prispieva ku

kontinuálnej regenerácii postihnutých tkanív.

Tribenozid má taktiež protizápalové vlastnosti a antagonistický účinok na viacero endogénnych

substancií sprostredkujúcich rozvoj zápalu a vyvolávajúcich bolesť. Okrem bolestivosti dokáže už niekoľko

minút po aplikácii zmierniť aj ďalšie nepríjemné pocity, ako je pálenie a svrbenie.

Obrázok 4: Tribenozid reguluje expresiu laminínov, ktoré pomáhajú rekonštruovať pri hemoroidoch
narušené bazálne membrány epidermálnych buniek. (zdroj: procto-glyvenol.sk)

Okrem antiflogistického a  analgetického pôsobenia vykazuje tribenozid pri lokálnej aplikácii taktiež

antikoagulačné a  antiedematózne pôsobenie. Všetky uvedené vlastnosti prispievajú k  symptomatickému

účinku tribenozidu.

Jedným z najvýznamnejších kauzálnych účinkov tribenozidu v rámci lokálnej liečby hemoroidov je
jeho reepitelizačný účinok. Jeho mechanizmus spočíva v regulácii expresie laminínov, ktoré napomáhajú

rekonštruovať poškodené a narušené bazálne membrány epidermálnych buniek.

Výhoda kombinácie liečiv tribenozidu a lidokaínu spočíva v tom, že okrem okamžitej úľavy od symptómov

hemoroidov, ako sú bolesť, pálenie a svrbenie, dochádza zároveň k ich liečbe.

Pri indikácii terapie hemoroidov lokálnymi prípravkami s obsahom tribenozidu nepredstavuje rozhodujúce

kritérium to, či sa jedná o  polotuhý liek (obvykle rektálny krém) alebo pevný dávkovaný liek (spravidla

rektálny čapík). V  oboch prípadoch sa aplikácia vykonáva vždy po omytí čistou vodou alebo po použití

adstringentného sedavého kúpeľa (obvykle sa používa výluh z dubovej kôry). Optimálne je použitie 2x denne

počas akútnej fázy a po ústupe príznakov následne 1x denne (ráno alebo večer).

Obrázok 5: Postup pri aplikácii čapíkov. V prípade krémov sa používa aplikátor. (zdroj: vagcel.ru)

Pri vnútornom hemoroide je možná buď aplikácia krému za použitia rektálneho aplikátora, alebo sa použije

rektálny čapík. Možné je aj striedanie obidvoch foriem.

V  oboch prípadoch je vhodná aplikácia vždy po stolici (ideálne ráno a  večer) a  následnej očiste vlažnou

vodou. Po ústupe symptómov sa prechádza na aplikáciu 1x denne (ráno alebo večer).

Vhodná je kombinácia tribenozidu s  adjuvanciami, predovšetkým lokálnymi anestetikami, ktoré znižujú

citlivosť a bolestivosť v oblasti aktívneho hemoroidu.

Tribenozid v  kombinácii s  lokálnym anestetikom (napríklad lidokaínom) na lokálnu aplikáciu vo forme

rektálneho krému alebo čapíkov je možné indikovať pod dohľadom lekára od 4. mesiaca tehotenstva

a počas celej doby laktácie.

Súčasne je pri osobnej hygiene vhodné používať vlhčené obrúsky, ktoré obsahujú extrakt z koreňa
Ruscus aculeatus – listnatca , bohaté na saponíny (napr. ruskogenín a neoruskogenín). Ruskogenín

napomáha zvyšovaniu venózneho tonusu stien postihnutých hemoroidálnych žíl.

Výťažok z koreňa Ruscus aculeatus je vďaka jeho protizápalovým a adstringentným účinkom vhodné na

intímnu hygienu v oblasti konečníka.

Vlhčené obrúsky je vhodné používať ako náhradu bežného toaletného papiera (najmä v období

výskytu symptómov hemoroidov).
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Zdieľať     

Hemoroidy sú zväčšené vény lokalizované v dolnej časti rekta a anu. Vo všeobecnosti sa

hemoroidy rozlišujú na vnútorné (vznikajú z  horného hemoroidálneho plexu) a  vonkajšie
(vznikajú z  dolného hemoroidálneho plexu). Podľa stupňa prolapsu sa stratifikujú do 4 štádií

(obr. 2).

V  prípade vnútorných hemoroidov je prítomné bezbolestné krvácanie, vysunutie
tkaniva v oblasti konečníka, vyprázdňovanie hlienu a  pocit neúplného vyprázdnenia po
defekácii. Krv býva jasno červená, viditeľná na toaletnom papieri alebo medikovanom

obrúsku (výnimočne aj na spodnej bielizni). Prolabujúce vnútorné hemoroidy môžu spôsobiť aj

miernu inkontinenciu stolice.

Obrázok 1: Prolaps pri vnútornom hemoroide a  vonkajší hemoroid. (zdroj:
medicinenet.com)

V prípade vnútorných hemoroidov je prítomná mierna bolesť (niekedy pálenie alebo svrbenie)

a  celkový diskomfort v  oblasti konečníka. V  prípade opuchu vonkajších hemoroidov je

bolestivosť výrazne vyššia.

Krvácanie a prítomnosť hlienu nie je tak častá ako pri vnútorných hemoroidoch. Naopak,

častejší je vznik lokálnej trombózy, ktorá spolu s opuchom mizne asi po 5-6 dňoch.

Liečba hemoroidov je indikovaná iba u symptomatických pacientov. U  bezpríznakových

pacientov sú odporúčané najmä predovšetkým režimové opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou

liečby u každého pacienta. U  všetkých typov pacientov je možné odporúčať podpornú

systémovú terapiu bioflavonoidmi.

Obrázok 2: Štádiá hemoroidov podľa lokalizácie a  stupňa prolapsu. (zdroj: solen.sk,
flebaven.sk)

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Flavonoidy (systémovo)

2. Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Flavonoidy (systémovo)

Flavonoidy alebo gama-benzopyróny patria k  najdlhšie a  najčastejšie používaným liekom na žilové
ochorenia . Okrem liečby symptómov spojených s  CVD sa uplatňujú aj v  oftalmológii (diabetická

retinopatia), proktológii (hemoroidálne ochorenie) a v gynekológii (predmenštručný syndróm, metroragie).

Používajú sa vo forme extraktov z  rastlín (Citrus aurantium, Sophora japonica, Fagopyr um esculentum, Vitis

vinifera, Pinus pinaster, Pinus maritima, Vaccinium myrtillus a pod.) vo forme semisyntetických, príp.

syntetických preparátov (3, 5).

Rozoznávame dva základné typy flavonoidov: flavóny a  ich deriváty a  flavány. V  rámci terapie žilových

ochorení patrí k najpoužívanejším flavonoidom diosmín, ktorý zaraďujeme medzi flavóny.

Pri pravidelnom perorálnom podávaní znižuje diosmín kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu,

čím redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus, znížená stáza krvi

a znižuje čas venózneho vyprázdnenia.

Podľa metaanalýzy postavenej na 14 štúdiách sa pri pravidelnom podávaní mikronizovaného diosmínu

dosiahne redukcia symptómov hemoroidálneho ochorenia nasledovne:

zníženie krvácania o 67%,

zníženie bolesti a tlaku v konečníku o 65%,

zníženie svrbenia o 35%,

zníženie miery recidívy o 47%.

Obrázok 3: Diosmín v mikronizovanej forme podávaný perorálne počas aspoň 4-5 týždňov redukuje
symptómy hemoroidálneho ochorenia a zlepšuje prognózu ochorenia. (zdroj: flebaven.sk, adc.sk)

Medzinárodné smernice odporúčajú použitie mikronizovaného diosmínu v liečbe hemoroidov. Diosmín je
indikovaný na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia
(hemoroidy), ako bolesť, krvácanie a opuch konečníka.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Práve mikronizovaná lieková forma patrí medzi kľúčové vlastnosti účinnej terapie perorálnym

diosmínom. Mikronizovaná forma umožňuje rýchlejší nástup účinku. Flavonoidy typu diosmín charakterizuje

nízka rozpustnosť vo vode, a tým aj malá absorpcia z gastrointestinálneho traktu.

Podmienkou absorpcie je rozpustenie lieku v tráviacich šťavách, pričom rýchlosť rozpúšťania závisí od

veľkosti jeho častíc. Veľmi účinný spôsob ako zlepšiť črevnú absorpciu, je zmenšiť veľkosť jeho častíc.

Mikronizácia lieku významne zmenšuje veľkosť častíc, a tak zvyšuje rozpúšťanie a vstrebávanie.

Súbežne je možné používať lokálnu terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a  mimoriadne dôležité je

dodržiavať režimové opatrenia. Pokiaľ nedôjde pri dodržaní všetkých opatrení k zlepšeniu stavu po 7 dňoch,

je potrebná konzultácia s lekárom.

Diosmín sa používa aj 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).

Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Tribenozid je vazoprotektívna účinná látka, ktorá sa používa v liečbe vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Tribenozid redukuje kapilárnu permeabilitu a zlepšuje vaskulárne napätie, čím prispieva ku

kontinuálnej regenerácii postihnutých tkanív.

Tribenozid má taktiež protizápalové vlastnosti a antagonistický účinok na viacero endogénnych

substancií sprostredkujúcich rozvoj zápalu a vyvolávajúcich bolesť. Okrem bolestivosti dokáže už niekoľko

minút po aplikácii zmierniť aj ďalšie nepríjemné pocity, ako je pálenie a svrbenie.

Obrázok 4: Tribenozid reguluje expresiu laminínov, ktoré pomáhajú rekonštruovať pri hemoroidoch
narušené bazálne membrány epidermálnych buniek. (zdroj: procto-glyvenol.sk)

Okrem antiflogistického a  analgetického pôsobenia vykazuje tribenozid pri lokálnej aplikácii taktiež

antikoagulačné a  antiedematózne pôsobenie. Všetky uvedené vlastnosti prispievajú k  symptomatickému

účinku tribenozidu.

Jedným z najvýznamnejších kauzálnych účinkov tribenozidu v rámci lokálnej liečby hemoroidov je
jeho reepitelizačný účinok. Jeho mechanizmus spočíva v regulácii expresie laminínov, ktoré napomáhajú

rekonštruovať poškodené a narušené bazálne membrány epidermálnych buniek.

Výhoda kombinácie liečiv tribenozidu a lidokaínu spočíva v tom, že okrem okamžitej úľavy od symptómov

hemoroidov, ako sú bolesť, pálenie a svrbenie, dochádza zároveň k ich liečbe.

Pri indikácii terapie hemoroidov lokálnymi prípravkami s obsahom tribenozidu nepredstavuje rozhodujúce

kritérium to, či sa jedná o  polotuhý liek (obvykle rektálny krém) alebo pevný dávkovaný liek (spravidla

rektálny čapík). V  oboch prípadoch sa aplikácia vykonáva vždy po omytí čistou vodou alebo po použití

adstringentného sedavého kúpeľa (obvykle sa používa výluh z dubovej kôry). Optimálne je použitie 2x denne

počas akútnej fázy a po ústupe príznakov následne 1x denne (ráno alebo večer).

Obrázok 5: Postup pri aplikácii čapíkov. V prípade krémov sa používa aplikátor. (zdroj: vagcel.ru)

Pri vnútornom hemoroide je možná buď aplikácia krému za použitia rektálneho aplikátora, alebo sa použije

rektálny čapík. Možné je aj striedanie obidvoch foriem.

V  oboch prípadoch je vhodná aplikácia vždy po stolici (ideálne ráno a  večer) a  následnej očiste vlažnou

vodou. Po ústupe symptómov sa prechádza na aplikáciu 1x denne (ráno alebo večer).

Vhodná je kombinácia tribenozidu s  adjuvanciami, predovšetkým lokálnymi anestetikami, ktoré znižujú

citlivosť a bolestivosť v oblasti aktívneho hemoroidu.

Tribenozid v  kombinácii s  lokálnym anestetikom (napríklad lidokaínom) na lokálnu aplikáciu vo forme

rektálneho krému alebo čapíkov je možné indikovať pod dohľadom lekára od 4. mesiaca tehotenstva

a počas celej doby laktácie.

Súčasne je pri osobnej hygiene vhodné používať vlhčené obrúsky, ktoré obsahujú extrakt z koreňa
Ruscus aculeatus – listnatca , bohaté na saponíny (napr. ruskogenín a neoruskogenín). Ruskogenín

napomáha zvyšovaniu venózneho tonusu stien postihnutých hemoroidálnych žíl.

Výťažok z koreňa Ruscus aculeatus je vďaka jeho protizápalovým a adstringentným účinkom vhodné na

intímnu hygienu v oblasti konečníka.

Vlhčené obrúsky je vhodné používať ako náhradu bežného toaletného papiera (najmä v období

výskytu symptómov hemoroidov).
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Hemoroidy sú zväčšené vény lokalizované v dolnej časti rekta a anu. Vo všeobecnosti sa

hemoroidy rozlišujú na vnútorné (vznikajú z  horného hemoroidálneho plexu) a  vonkajšie
(vznikajú z  dolného hemoroidálneho plexu). Podľa stupňa prolapsu sa stratifikujú do 4 štádií

(obr. 2).

V  prípade vnútorných hemoroidov je prítomné bezbolestné krvácanie, vysunutie
tkaniva v oblasti konečníka, vyprázdňovanie hlienu a  pocit neúplného vyprázdnenia po
defekácii. Krv býva jasno červená, viditeľná na toaletnom papieri alebo medikovanom

obrúsku (výnimočne aj na spodnej bielizni). Prolabujúce vnútorné hemoroidy môžu spôsobiť aj

miernu inkontinenciu stolice.

Obrázok 1: Prolaps pri vnútornom hemoroide a  vonkajší hemoroid. (zdroj:
medicinenet.com)

V prípade vnútorných hemoroidov je prítomná mierna bolesť (niekedy pálenie alebo svrbenie)

a  celkový diskomfort v  oblasti konečníka. V  prípade opuchu vonkajších hemoroidov je

bolestivosť výrazne vyššia.

Krvácanie a prítomnosť hlienu nie je tak častá ako pri vnútorných hemoroidoch. Naopak,

častejší je vznik lokálnej trombózy, ktorá spolu s opuchom mizne asi po 5-6 dňoch.

Liečba hemoroidov je indikovaná iba u symptomatických pacientov. U  bezpríznakových

pacientov sú odporúčané najmä predovšetkým režimové opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou

liečby u každého pacienta. U  všetkých typov pacientov je možné odporúčať podpornú

systémovú terapiu bioflavonoidmi.

Obrázok 2: Štádiá hemoroidov podľa lokalizácie a  stupňa prolapsu. (zdroj: solen.sk,
flebaven.sk)

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Flavonoidy (systémovo)

2. Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Flavonoidy (systémovo)

Flavonoidy alebo gama-benzopyróny patria k  najdlhšie a  najčastejšie používaným liekom na žilové
ochorenia . Okrem liečby symptómov spojených s  CVD sa uplatňujú aj v  oftalmológii (diabetická

retinopatia), proktológii (hemoroidálne ochorenie) a v gynekológii (predmenštručný syndróm, metroragie).

Používajú sa vo forme extraktov z  rastlín (Citrus aurantium, Sophora japonica, Fagopyr um esculentum, Vitis

vinifera, Pinus pinaster, Pinus maritima, Vaccinium myrtillus a pod.) vo forme semisyntetických, príp.

syntetických preparátov (3, 5).

Rozoznávame dva základné typy flavonoidov: flavóny a  ich deriváty a  flavány. V  rámci terapie žilových

ochorení patrí k najpoužívanejším flavonoidom diosmín, ktorý zaraďujeme medzi flavóny.

Pri pravidelnom perorálnom podávaní znižuje diosmín kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu,

čím redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu, čoho výsledkom je zlepšený cievny tonus, znížená stáza krvi

a znižuje čas venózneho vyprázdnenia.

Podľa metaanalýzy postavenej na 14 štúdiách sa pri pravidelnom podávaní mikronizovaného diosmínu

dosiahne redukcia symptómov hemoroidálneho ochorenia nasledovne:

zníženie krvácania o 67%,

zníženie bolesti a tlaku v konečníku o 65%,

zníženie svrbenia o 35%,

zníženie miery recidívy o 47%.

Obrázok 3: Diosmín v mikronizovanej forme podávaný perorálne počas aspoň 4-5 týždňov redukuje
symptómy hemoroidálneho ochorenia a zlepšuje prognózu ochorenia. (zdroj: flebaven.sk, adc.sk)

Medzinárodné smernice odporúčajú použitie mikronizovaného diosmínu v liečbe hemoroidov. Diosmín je
indikovaný na liečbu príznakov spojených s akútnym stavom hemoroidálneho ochorenia
(hemoroidy), ako bolesť, krvácanie a opuch konečníka.

V prípade indikácie je potrebné ich dlhodobé podávanie počas 4 až 5 týždňov, pričom preferované sú

mikronizované formy.

Práve mikronizovaná lieková forma patrí medzi kľúčové vlastnosti účinnej terapie perorálnym

diosmínom. Mikronizovaná forma umožňuje rýchlejší nástup účinku. Flavonoidy typu diosmín charakterizuje

nízka rozpustnosť vo vode, a tým aj malá absorpcia z gastrointestinálneho traktu.

Podmienkou absorpcie je rozpustenie lieku v tráviacich šťavách, pričom rýchlosť rozpúšťania závisí od

veľkosti jeho častíc. Veľmi účinný spôsob ako zlepšiť črevnú absorpciu, je zmenšiť veľkosť jeho častíc.

Mikronizácia lieku významne zmenšuje veľkosť častíc, a tak zvyšuje rozpúšťanie a vstrebávanie.

Súbežne je možné používať lokálnu terapiu, prípadne doplnkovú liečbu a  mimoriadne dôležité je

dodržiavať režimové opatrenia. Pokiaľ nedôjde pri dodržaní všetkých opatrení k zlepšeniu stavu po 7 dňoch,

je potrebná konzultácia s lekárom.

Diosmín sa používa aj 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).

Tribenozid a adjuvanciá (lokálne)

Tribenozid je vazoprotektívna účinná látka, ktorá sa používa v liečbe vonkajších a vnútorných
hemoroidov. Tribenozid redukuje kapilárnu permeabilitu a zlepšuje vaskulárne napätie, čím prispieva ku

kontinuálnej regenerácii postihnutých tkanív.

Tribenozid má taktiež protizápalové vlastnosti a antagonistický účinok na viacero endogénnych

substancií sprostredkujúcich rozvoj zápalu a vyvolávajúcich bolesť. Okrem bolestivosti dokáže už niekoľko

minút po aplikácii zmierniť aj ďalšie nepríjemné pocity, ako je pálenie a svrbenie.

Obrázok 4: Tribenozid reguluje expresiu laminínov, ktoré pomáhajú rekonštruovať pri hemoroidoch
narušené bazálne membrány epidermálnych buniek. (zdroj: procto-glyvenol.sk)

Okrem antiflogistického a  analgetického pôsobenia vykazuje tribenozid pri lokálnej aplikácii taktiež

antikoagulačné a  antiedematózne pôsobenie. Všetky uvedené vlastnosti prispievajú k  symptomatickému

účinku tribenozidu.

Jedným z najvýznamnejších kauzálnych účinkov tribenozidu v rámci lokálnej liečby hemoroidov je
jeho reepitelizačný účinok. Jeho mechanizmus spočíva v regulácii expresie laminínov, ktoré napomáhajú

rekonštruovať poškodené a narušené bazálne membrány epidermálnych buniek.

Výhoda kombinácie liečiv tribenozidu a lidokaínu spočíva v tom, že okrem okamžitej úľavy od symptómov

hemoroidov, ako sú bolesť, pálenie a svrbenie, dochádza zároveň k ich liečbe.

Pri indikácii terapie hemoroidov lokálnymi prípravkami s obsahom tribenozidu nepredstavuje rozhodujúce

kritérium to, či sa jedná o  polotuhý liek (obvykle rektálny krém) alebo pevný dávkovaný liek (spravidla

rektálny čapík). V  oboch prípadoch sa aplikácia vykonáva vždy po omytí čistou vodou alebo po použití

adstringentného sedavého kúpeľa (obvykle sa používa výluh z dubovej kôry). Optimálne je použitie 2x denne

počas akútnej fázy a po ústupe príznakov následne 1x denne (ráno alebo večer).

Obrázok 5: Postup pri aplikácii čapíkov. V prípade krémov sa používa aplikátor. (zdroj: vagcel.ru)

Pri vnútornom hemoroide je možná buď aplikácia krému za použitia rektálneho aplikátora, alebo sa použije

rektálny čapík. Možné je aj striedanie obidvoch foriem.

V  oboch prípadoch je vhodná aplikácia vždy po stolici (ideálne ráno a  večer) a  následnej očiste vlažnou

vodou. Po ústupe symptómov sa prechádza na aplikáciu 1x denne (ráno alebo večer).

Vhodná je kombinácia tribenozidu s  adjuvanciami, predovšetkým lokálnymi anestetikami, ktoré znižujú

citlivosť a bolestivosť v oblasti aktívneho hemoroidu.

Tribenozid v  kombinácii s  lokálnym anestetikom (napríklad lidokaínom) na lokálnu aplikáciu vo forme

rektálneho krému alebo čapíkov je možné indikovať pod dohľadom lekára od 4. mesiaca tehotenstva

a počas celej doby laktácie.

Súčasne je pri osobnej hygiene vhodné používať vlhčené obrúsky, ktoré obsahujú extrakt z koreňa
Ruscus aculeatus – listnatca , bohaté na saponíny (napr. ruskogenín a neoruskogenín). Ruskogenín

napomáha zvyšovaniu venózneho tonusu stien postihnutých hemoroidálnych žíl.

Výťažok z koreňa Ruscus aculeatus je vďaka jeho protizápalovým a adstringentným účinkom vhodné na

intímnu hygienu v oblasti konečníka.

Vlhčené obrúsky je vhodné používať ako náhradu bežného toaletného papiera (najmä v období

výskytu symptómov hemoroidov).
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochor ení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obzvlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprá vneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdro j: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených

+

+ 2+
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochor ení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obzvlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodn ôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených

+
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory ateroskleróz y delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obzvlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, ater osklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občer stvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného t laku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených

+

+ 2+
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory ateroskleróz y delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obzvlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, ater osklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň.

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
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ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,
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Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického
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a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených

+

+ 2+

AD test ukončený

Správna dispenzácia: Ateroskleróza
a hypertenzia
Zverejnené: 24. 02. 2022 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň.

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k  spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených

+
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k  spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených
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Ateroskleróza
Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré z morfologického hľadiska môžeme

charakterizovať ako výskyt fokálnych lézií vo veľkých a stredne veľkých elastických a

muskulárnych artériách (aorta, koronárne, femorálne a karotické artérie).

Klinicky sa môže prejavovať rozvojom stabilnej námahovej angíny pektoris alebo klaudikáciami.

Alternatívne sa môže po prvýkrát klinicky prejavovať oveľa dramatickejšie, napr. ako infarkt

myokardu (IM) alebo cerebrovaskulárna príhoda (predovšetkým náhla cievna mozgová

príhoda).

Obrázok 1: Súbor aterosklerotických zmien počas jednotlivých štádií rozvoja
aterosklerózy. (zdroj: wikiskripta.eu)

Z  patologického hľadiska ide o  chronickú zápalovú reakciu, v  dôsledku ktorej sa

v  poškodenej arteriálnej stene ukladajú lipidy (predovšetkým cholesterol) a  ďalšie

komponenty. Tie vedú ku vzniku tzv. aterosklerotických plakov, ktorých jadro tvoria makrofágy,

zmenené bunky hladkej svaloviny a tzv. fibrózna čiapka. V neskorších fázach môže dochádzať

ku kalcifikácii plaku.

Obrázok 2: Rizikové faktory aterosklerózy, miera ovplyvnenia rizika  rozvoja
aterosklerózy a   ich vzájomné potenciovanie. (zdroj: solen.sk, researchegate.net,
wikiskripta.eu)

Rizikové faktory aterosklerózy delíme na ovplyvniteľné a   neovplyvniteľné. Medzi

ovplyvniteľné patria predovšetkým: vysoká hladina lipidov a LDL cholesterolu v krvi, nadváha

a  obezita, fajčenie, hypertenzia, stres a  nadmerná konzumácia alkoholu. K ďalším rizikovým

faktorom patria najmä diabetes mellitus, metabolický syndróm a hyperhomocysteinémia.

Z  neovplyvniteľných faktorov rozvoja aterosklerózy je potrebné spomenúť predovšetkým

vek, pohlavie a  genetickú predispozíciu.

Zdravý životný štýl a pravidelný skríning rizikových faktorov je základným predpokladom

zníženia rizík aterosklerózy. Z  pohľadu možného rozvoja ischemických ochorení

kardiovaskulárneho systému by pravidelný skríning mal byť realizovaný u mužov vo veku od 45

rokov, resp. u žien vo veku od 55 rokov.

Hypertenzia
Artériová hypertenzia  je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku,

ktoré presahujú normálne hodnoty. Artériová hypertenzia je najčastejším kardiovaskulárnym

ochorením. Predstavuje tiež závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne
ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové arytmie, obz vlášť
fibriláciu predsiení, srdcové zlyhávanie a  cievne mozgové príhody. Podieľa sa na vzniku

a progresii obličkového zlyhávania, aterosklerózy a periférneho artériového ochorenia. 

Obrázok 3: Najčastejšie riziká spojené s  neliečenou hypertenziou. (zdroj:
newyorkcardiac.com)

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu.

Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V

rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie, ako sa dedí samotná hypertenzia.

Obrázok 4: Klasifikácia hypertenzie podľa hodnôt krvného tlaku nameranú
v  štandardných podmienkach podľa Euróskaej hypertenziologickej spoločnosti
a  Európskej kardiologickej spoločnosti (ESH/ESC). (zdroj: sk.wikipedia.org)

Patrí sem neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok

času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia,

nepravidelné stravovanie   a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv.

esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená

ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

Cieľom všetkých nefarmakologických a  farmakologických postupov pri liečbe hypertenzie je

dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (obvykle pod 140/90 mm Hg) a  redukcia

kardiovaskulárneho rizika.

Hypertenzia predstavuje zvýšené riziko aj pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia,

predovšetkým aterosklerózu a cievne mozgové príhody.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Koenzým Q10 (substitúcia)

2. Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)

3. Fytosteroly (systémovo)

4. Monakolín K (systémovo)

5. Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

6. Magnézium (substitúcia)

7. Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Koenzým Q10 (substitúcia)

Koenzým Q10 je lipofilná látka, ktorá sa nachádza takmer vo všetkých bunkách ľudského tela.
Lokalizovaná je predovšetkým v mitochondriách, kde dochádza k najdôležitejším procesom energetického

metabolizmu spojených s uskladnením energie v ATP a kde je produkovaných až 95% energetických potrieb

ľudského tela. Z tohto dôvodu sú najvyššie koncentrácie koenzýmu Q10 prítomné v srdci, obličkách, pečeni

a svaloch.

Kľúčová úloha koenzýmu Q10 pri procese tvorby a  uskladnenia energie v  ATP spočíva v  zabezpečovaní

oxidačno-redukčných dejov, kde funguje ako prenášač elektrónov. Z tohto dôvodu ho v organizme nájdeme

v troch rôznych stavoch:

plne oxidovaný (ubichinón),

čiastočne oxidovaný (ubisemichinón),

plne redukovaný (ubichinol).

Obrázok 5: Úloha koenzýmu Q10 (UQ) v dýchacom reťazci a  tvorbe ATP. (zdroj: genomics.unl.edu)

Nedostatok koenzýmu Q10 vedie k stavom fyzickej aj duševnej únavy a  vyčerpania sprevádzanej
znížením výkonnosti. Z  tohto pohľadu je potrebné zohľadňovať skutočnosť, že koncentrácia koenzýmu

Q10 v bunkách s vekom prirodzene klesá a zároveň stúpa potreba jeho substitúcie.

Zvýšené nároky na koenzým Q10 sú taktiež pri ateroskleróze, kardiomyopatiách, Parkinsonovej chorobe,

nádoroch a chemoterapii. Nedostatok koenzýmu Q10 bol popísaný aj pri srdcovom zlyhávaní.

Okrem toho, že je koenzým Q10 nenahraditeľným článkom procesov tvorby energie, má taktiež

antioxidačné účinky, čiže zachytáva voľné kyslíkové radikály, čo spolu s  jeho protizápalovým

a antiaterogénnym pôsobením zvýrazňuje jeho úlohu v podpore kardiovaskulárnej prevencie. Koenzým Q10

zlepšuje citlivosť periférnych tkanív na inzulín a  jeho substitúcia má preto miesto aj pri metabolických

ochoreniach typu DM.

Koenzým Q10 sa tvorí, podobne ako cholesterol,   s  acetyl-CoA účinkom enzýmu hydroxymetyl-glutaryl-

koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ktorý redukuje HMG-CoA na mevalonát.

V  prípade antidyslipidemickej liečby statínmi teda dochádza k  poklesu produkcie koenzýmu Q10

s  následnými prejavmi jeho deficitu. Toto môže byť prehĺbené skutočnosťou, že liečbu dyslipidémií môžu

sprevádzať úpravy stravovania so znížením príjmu tukov, ktorého prítomnosť v  potrave je pre lipofilný

koenzým Q10 a jeho vstrebávanie kľúčová.

Pri liečbe statínmi je preto optimálne súbežné substituovanie koenzýmu Q10. V  tomto smere je veľmi

výhodná aj kombinácia koenzýmu Q10 s  polynenasýt enými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA,

prípadne ALA.

Obrázok 6: Pri terapii statínmi, ktoré blokujú aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktázy, dochádza
k poklesu tvorby koenzýmu Q10 s následným rizikom nedostatku a  potrebou suplementácie. (zdroj:
solen.sk)

Bežné dávkovanie koenzýmu Q10 je 30 až 60 mg/deň. Pri liečbe statínmi a rôznych typoch kardiomyopatií sa

substituuje 60 až 100 mg koenzýmu Q10 1- až 2-krát denne. Za bezpečné sa považujú dávky do 11200 mg/deň .

V prípade podávania 1-krát denne sa preferuje ranná dávka súbežne s príjmom potravy, ktorá obsahuje aj

tuk. Stav nasýtenia sa pri každodennej substitúcii dostavuje asi za 4 dni.

Omega-3 mastné kyseliny (substitúcia)
Nenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid, PUFA) tvoria 20% lipidov v CNS. Tri najdôležitejšie
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré možno získať iba zo stravy, patria do skupiny omega-3 mastných

kyselín: kyselina dokozahexaénová (DHA), kyselina eikozapentaénová (EPA) a  kyselina alfa-linolénová

(ALA). 

Obrázok 7: Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, čo vedie
k poklesu hladiny triglyceridov. (zdroj: semanticscholar.org)

Omega-3 mastné kyseliny sú schopné aktivovať jadrové receptory PPAR, a tak zvýšiť expresiu niektorých

enzýmov účinkujúcich v metabolizme triglyceridov nachádzajúcich sa v plazme.

Pokles hladiny triglyceridov má priaznivý vplyv na veľkosť častíc LDL v  zmysle zníženia podielu malých

denzitných častíc, ktoré zhoršujú prognózu aterosklerózy. Súbežne dochádza ku zvýšeniu podielu HDL častíc,

čo tiež vedie k spomaleniu procesu aterosklerózy.

Omega-3 mastné kyseliny pôsobia taktiež protektívne na cievny endotel, majú protizápalové

a antitrombogénne účinky. Zároveň znižujú riziko niektorých porúch srdcového rytmu, predovšetkým náhlej

srdcovej smrti.

Suplementácia omega-3 mastných kyselín je vhodným doplnkom k  liečbe statínmi, nakoľko dokážu

podporiť ich účinok a zlepšiť lipidový profil pacienta. V tomto smere je veľmi výhodná aj kombinácia PUFA s

koenzýmom Q10.

V  rámci suplementácie sa odporúča podávanie 500 až 1000 mg denne, a  to ako doplnok k  primárnej aj

sekundárnej prevencii.

Fytosteroly (systémovo)

Rastlinné steroly (fytosteroly) a ich saturované deriváty stanoly (predovšetkým sitosterol, kam-pesterol a

stigmasterol) kompetitívne inhibujú mechanizmus prenosu cholesterolu cez črevnú membránu. Týmto

mechanizmom je možné zníženie hladiny cholesterolu o 5 až 15%.

Mechanizmus zníženia absorpcie cholesterolu spočíva vo formovaní sterolových miciel v črevnom trakte.

V  týchto micelách sú zastúpené fytosteroly spolu s  cholesterolom. Fixovanie cholesterolu v  micelárnych

štruktúrach následne vedie k jeho zníženému vstrebávaniu.

Fytosteroly majú schválené zdravotné tvrdenie, podľa ktorého v  prípade ich príjmu v  primeranom

množstve prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Príjem fytosterolov zároveň znižuje aj množstvo LDL cholesterolu o 10 až 15%, pravdepodobne mechanizmom

zmnoženia LDL receptorov. Pri súbežnom používaní fytosterolov s hypolipidemikami (statíny, fibráty) je

možné počítať s aditívnym účinkom.

V rámci bežného stravovania je príjem fytosterolov na úrovni asi 200 až 400 mg. Na dosiahnutie vyššie

uvedených účinkov je potrebné, aby sa príjem fytosterolov pohyboval na úrovni 1000 až 2000 mg, čo je

možné dosiahnuť suplementáciou.

Obrázok 8: Fytosteroly vytvárajú v črevnom trakte spolu s cholesterolom micelárne štruktúry, ktoré
viažu cholesterol, a  tým dochádza k zníženiu miery jeho vstrebávania. (zdroj: zerochol.ie)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať fytosteroly (napr. β-

sitosterol, kampesterol) s  polynenasýtenými mastnými kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA,

prípadne monakolínom K.

Monakolín K (systémovo)

Fermentovaná červená ryža je produktom fermentácie kvasinky (Monascus purpureus), ktorá rastie na ryži.

Produkcia prebieha vo viacstupňovom fermentačnom procese, ktorý zahŕňa kvasinky Aspergillus terreus a

Monascus ruber.

Kvasinka produkuje 13 rôznych monakolínov, predovšetkým monakolín K. Ide o prírodní sterol, ktorý inhibuje

HMG-CoA reduktázu (jeho štruktúra a účinky sú príbuzné lovastatínu).

Monakolín K inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu novotvorby cholesterolu, čo

v  kombinácii s  ostatnými režimovými opatreniami vedúcimi k  obmedzeniu príjmu cholesterolu vedie

k úprave lipidového panelu v rozsahu zníženia LDL cholesterolu a zvýšenia HDL cholesterolu.

Obrázok 9: Monakolín K  inhibuje aktivitu enzýmu HMG-CoA reduktáza, čo vedie k zníženiu tvorby
cholesterolu de novo. (zdroj: zjshsw.com)

Pri použití na podporu znižovania hladiny cholesterolu v  krvi je možné kombinovať monakolín K  s

  fytosterolmi (napr. β-sitosterol, kampesterol), prípadne s izoflavonoidmi a  polynenasýtenými mastnými

kyselinami (PUFA) typu EPA, DHA, prípadne ALA.

 

Antihomocysteínový komplex (substitúcia)

Homocysteín je neesenciálna aminokyselina vznikajúca pri metabolizme metionínu. Pri odbúravaní

homocysteínu hrajú dôležitú úlohu vitamín B6, B12 a B9 (kyselina listová), ktoré sú nevyhnutné pre normálnu

funkciu zúčastnených enzýmov.

Nedostatok vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej je častou príčinou hyperhomocysteinémie. Suplementácia

uvedených vitamínov naopak hyperhomocysteinémiu znižuje.

Zvýšené hladiny homocysteínu spôsobujú akceleráciu aterosklerotických zmien prostredníctvom

niekoľkých mechanizmov:

priamym poškodzovaním cievneho endotelu,

stimuláciou oxidačného stresu,

proliferáciou cievnych myocytov.

Americká asociácia srdca (AHA) odporúča štandardné vyšetrenie celkovej homocysteinémie u pacientov s

vysokým rizikom aterosklerózy a rovnako u osôb s už manifestovanými aterosklerotickými zmenami.

U pacientov s vyššími hladinami homocysteínu (nad 10 mmol/l) je odporúčaná úprava stravy so zvýšením

obsahu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. V  prípade, ak nepríde do 2 mesiacov k poklesu hladiny

celkového homocysteínu pod 10 mmol/l, mala by týmto pacientom byť nasadená suplementácia v dennej

dávke 1 mg kyseliny listovej, 6 mg vitamínu B12 a 2 mg vitamínu B6.

Magnézium (substitúcia)

Vyšší príjem magnézia je spojený s  nižším rizikom vzniku vysokého krvného tlaku, mozgovej
príhody a  koronárnej choroby srdca . Podkladom je, že hypomagneziémia je spájaná s nerovnováhou Na ,

K , Ca , a to vedie k manifestácii kardiovaskulárnych ochorení.

Hypomagneziémia, hyperfosfatémia a  hyperkalciémia sú spojené s  vyšším výskytom vzniku srdcového

zlyhania u pacientov s aterosklerózou. Dôslednou suplementáciou magnézia možno oddialiť vznik uvedených
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ochorení. Samozrejme, je potrebné pamätať na komplexnú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.

Pri rozvoji a progresii artériovej hypertenzie hrá kľúčovú úlohu dysfunkcia endotelu. Endotelová dysfunkcia

signifikantne koreluje s intracelulárnou hladinou magnézia.

Magnézium ovplyvňuje hladkú svalovinu ciev cez metabolizmus oxidu dusnatého. Magnézium je prirodzený

blokátor kalciových kanálov. Nejde však o  efekt kalciových blokátorov. Magnézium znižuje systémovú

vaskulárnu rezistenciu cestou endogénnych systémov a cez systémy exogénne. Takto magnézium

spôsobuje pokles afteroloadu a redukuje tlak krvi.

Obrázok 10: Vaskulárny účinok magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Magnézium je možné použiť aj ako adjuvantnú liečbu artériovej hypertenzie, koronárnej choroby srdca,

arytmií a  metabolických porúch. Artériová hypertenzia je taktiež najčastejším problémom v  gravidite

a v dnešnej dobe komplikuje 6 až 8% gravidít. V prípade zvýšeného rizika sa preto indikuje suplementácia

magnéziom.

V prípade kardiovaskulár nych indikácii je výhodné podávať magnézium vo forme orotátu, nakoľko kyselina

orotová má vlastné kardioprotektívne účinky.

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200 až 400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia

vo forme magnéziového katiónu Mg .

Magnézium sa po perorálnom príjme vstrebáva v tenkom čreve (pasívny prenos) a hrubom čreve (aktívny

prenos). Platí pritom nepriama úmera – čím vyššia podaná dávka magnézia, tým nižšie percento

vstrebania.

Nevstrebané magnézium sa vylučuje stolicou, pričom ióny Mg  so sebou strhávajú molekuly vody, na ktoré

sa viažu, čo vedie k nežiaducim účinkom (hnačky, dyspepsie).

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania. 

Obrázok 11: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Tlakomery na domáce meranie tlaku krvi (TK)
Domáce meranie krvného tlaku by malo patriť k štandardom, jednak pri starostlivosti o pacienta
s  diagnostikovanou hypertenziou, ale aj na preventívne merania u  osôb s  vyšším rizikom
hypertenzie, a to predovšetkým:

muži nad 45 rokov, resp. ženy nad 55 rokov,

osoby s pozitívnou rodinnou anamnézou,

osoby, u ktorých boli opakovane zaznamenané zvýšené normálne hodnoty krvného tlaku (130 až 140 mm

Hg pre sTK, resp. 85 až 90 mm Hg pre dTK),

osoby s diagnostikovaným ochorením srdca a ciev (ateroskleróza, ischemické poruchy, stavy po cievnej

mozgovej príhode alebo infarkte myokardu a pod.),

osoby s diagnostikovaným metabolickým ochorením (DM, metabolický syndróm a pod.),

osoby s nadhmotnosťou a obezitou,

osoby s ochorením obličiek.

Obrázok 12: Tlakomery na domáce meranie krvného tlaku musia spĺňať všeobecné aj validačné
kritériá. (zdroj: skp-casopis.sk, microlife.com)

Domáce meranie krvného tlaku je možná alternatíva 24-hodinového merania TK, ktorá sa môže použiť pri

stanovení diagnózy aj manažmente hypertenzie. Takzvaný self-monitoring pacientov je najlepšie

tolerovateľnou metódou merania TK.

Kvalita prístroja z hľadiska jeho pr esnosti sa overuje podľa medzinárodných štandardných protokolov:

protokol BHS (Britská spoločnosť pre hypertenziu),

protokol ANSI/AAMI (Združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, USA),

protokol ESC/ESH (Európska kardio-logická a Európska hypertenziologická spoločnosť),

protokol validácie pre diabetes, hypertenziu a hyperlipidémiu (DHL).

Meranie krvného tlaku v domácom prostredí by malo spĺňať všetky kritériá merania tlaku v zdravotníckych

zariadeniach. Všeobecné zásady správneho merania tlaku:

pred meraním nevykonávať žiadnu fyzickú námahu,

pohodlne sa usadiť a ostať v pokoji 5 až 10 minút bez vykonávania akejkoľvek činnosti,

obnažiť časť tela, na ktorej budete tlak merať (tenká vrstva oblečenia nie je problém),

sedieť s rukou v predpísanej polohe, úplne sa uvoľniť, nohy mať spustené dolu (neprekrižovať),

umiestniť manžetu na rameno (asi 2 cm nad lakťovú jamku) alebo na zápästie,

zapnúť tlakomer,

spustiť meranie,

počas merania ostať v pokoji, nehýbať sa, nerozprávať a nevykonávať žiadnu činnosť,

vykonať potrebný počet meraní (najčastejšie 3 za sebou idúce merania s primeranou prestávkou medzi

nimi),

odčítať hodnotu tlaku z displeja a zapísať si nameranú hodnotu do záznamníka spolu s časom merania

a určením končatiny, na ktorej bolo meranie realizované (P/Ľ).

Najnovšie prístroje majú integrovanú technológiu, ktorá zabezpečí opakované meranie krvného tlaku na

jedno spustenie prístroja. Uvedená technológia sa zvykne označovať ako MAM. Princípom je realizácia 3 až 4

meraní s následným vylúčením chybných meraní a vypočítaním váženého priemeru relevantných meraní.

Týmto spôsobom je možné aj v domácom prostredí dosahovať veľmi vysokú presnosť nameraných hodnôt.

V  prípade, ak tlakomer poskytuje aj iné výsledky, je potrebné zaznamenať aj tie. Z  pohľadu prevencie

kardiovaskulárnych komplikácií je veľmi výhodné, ak prístroj súbežne s  tlakom zaznamenáva aj tepovú

frekvenciu a prítomnosť predsieňovej (atr iálnej) fibrilácie, ktorá je jedným z najväčších rizikových faktorov

náhlych ischemických príhod (predovšetkým cievnej mozgovej príhody a srdcového infarktu).

Detekcia prítomnosti predsieňovej (atriálnej) fibrilácie
Atriálna fibrilácia (AFIB) predstavuje rastúci a naliehavý problém zdravia obyvateľstva. AFIB je celosvetovo

najrozšírenejšie ochorenie srdcového rytmu a čísla stále narastajú. Približne 20% prípadov mozgovej

príhody sa vyskytne u pacientov s atriálnou fibriláciou.  

Obrázok 13: Atriálna fibrilácia predstavuje významný rizikový faktor cievnej mozgovej príhody. Po
55. roku života by mala byť pravidelná domáca detekcia prítomnosti atriálnej fibrilácie
vykonávaná súbežne s meraním TK. (zdroj: microlife.com)

Riziko prítomnosti AFIB sa zvyšuje po 55.roku života. Nebezpečenstvo predstavuje už v  paroxyzmálnom

(záchvatovitom) štádiu, kedy je malá pravdepodobnosť jej zaznamenania pri kontrole u  lekára. Jedinou

alternatívou je pravidelná detekcia jej prítomnosti súbežne s meraním tlaku v domácom prostredí.
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ochorení. Samozrejme, je potrebné pamätať na komplexnú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.

Pri rozvoji a progresii artériovej hypertenzie hrá kľúčovú úlohu dysfunkcia endotelu. Endotelová dysfunkcia

signifikantne koreluje s intracelulárnou hladinou magnézia.

Magnézium ovplyvňuje hladkú svalovinu ciev cez metabolizmus oxidu dusnatého. Magnézium je prirodzený

blokátor kalciových kanálov. Nejde však o  efekt kalciových blokátorov. Magnézium znižuje systémovú

vaskulárnu rezistenciu cestou endogénnych systémov a cez systémy exogénne. Takto magnézium

spôsobuje pokles afteroloadu a redukuje tlak krvi.

Obrázok 10: Vaskulárny účinok magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

Magnézium je možné použiť aj ako adjuvantnú liečbu artériovej hypertenzie, koronárnej choroby srdca,

arytmií a  metabolických porúch. Artériová hypertenzia je taktiež najčastejším problémom v  gravidite

a v dnešnej dobe komplikuje 6 až 8% gravidít. V prípade zvýšeného rizika sa preto indikuje suplementácia

magnéziom.

V prípade kardiovaskulár nych indikácii je výhodné podávať magnézium vo forme orotátu, nakoľko kyselina

orotová má vlastné kardioprotektívne účinky.

Denná potreba Mg  sa odhaduje na 200 až 400 mg (závisí od pohlavia a veku) elementárneho magnézia

vo forme magnéziového katiónu Mg .

Magnézium sa po perorálnom príjme vstrebáva v tenkom čreve (pasívny prenos) a hrubom čreve (aktívny

prenos). Platí pritom nepriama úmera – čím vyššia podaná dávka magnézia, tým nižšie percento

vstrebania.

Nevstrebané magnézium sa vylučuje stolicou, pričom ióny Mg  so sebou strhávajú molekuly vody, na ktoré

sa viažu, čo vedie k nežiaducim účinkom (hnačky, dyspepsie).

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru

vstrebávania. 

Obrázok 11: Závislosť medzi prijatou dávkou magnézia a   mierou vstrebávania a   biologická
dostupnosť jednotlivých foriem magnézia. (zdroj: skp-casopis.sk)

 

Pomôcky na domáci monitoring rizikových faktorov

Tlakomery na domáce meranie tlaku krvi (TK)
Domáce meranie krvného tlaku by malo patriť k štandardom, jednak pri starostlivosti o pacienta
s  diagnostikovanou hypertenziou, ale aj na preventívne merania u  osôb s  vyšším rizikom
hypertenzie, a to predovšetkým:

muži nad 45 rokov, resp. ženy nad 55 rokov,

osoby s pozitívnou rodinnou anamnézou,

osoby, u ktorých boli opakovane zaznamenané zvýšené normálne hodnoty krvného tlaku (130 až 140 mm

Hg pre sTK, resp. 85 až 90 mm Hg pre dTK),

osoby s diagnostikovaným ochorením srdca a ciev (ateroskleróza, ischemické poruchy, stavy po cievnej

mozgovej príhode alebo infarkte myokardu a pod.),

osoby s diagnostikovaným metabolickým ochorením (DM, metabolický syndróm a pod.),

osoby s nadhmotnosťou a obezitou,

osoby s ochorením obličiek.

Obrázok 12: Tlakomery na domáce meranie krvného tlaku musia spĺňať všeobecné aj validačné
kritériá. (zdroj: skp-casopis.sk, microlife.com)

Domáce meranie krvného tlaku je možná alternatíva 24-hodinového merania TK, ktorá sa môže použiť pri

stanovení diagnózy aj manažmente hypertenzie. Takzvaný self-monitoring pacientov je najlepšie

tolerovateľnou metódou merania TK.

Kvalita prístroja z hľadiska jeho pr esnosti sa overuje podľa medzinárodných štandardných protokolov:

protokol BHS (Britská spoločnosť pre hypertenziu),

protokol ANSI/AAMI (Združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, USA),

protokol ESC/ESH (Európska kardio-logická a Európska hypertenziologická spoločnosť),

protokol validácie pre diabetes, hypertenziu a hyperlipidémiu (DHL).

Meranie krvného tlaku v domácom prostredí by malo spĺňať všetky kritériá merania tlaku v zdravotníckych

zariadeniach. Všeobecné zásady správneho merania tlaku:

pred meraním nevykonávať žiadnu fyzickú námahu,

pohodlne sa usadiť a ostať v pokoji 5 až 10 minút bez vykonávania akejkoľvek činnosti,

obnažiť časť tela, na ktorej budete tlak merať (tenká vrstva oblečenia nie je problém),

sedieť s rukou v predpísanej polohe, úplne sa uvoľniť, nohy mať spustené dolu (neprekrižovať),

umiestniť manžetu na rameno (asi 2 cm nad lakťovú jamku) alebo na zápästie,

zapnúť tlakomer,

spustiť meranie,

počas merania ostať v pokoji, nehýbať sa, nerozprávať a nevykonávať žiadnu činnosť,

vykonať potrebný počet meraní (najčastejšie 3 za sebou idúce merania s primeranou prestávkou medzi

nimi),

odčítať hodnotu tlaku z displeja a zapísať si nameranú hodnotu do záznamníka spolu s časom merania

a určením končatiny, na ktorej bolo meranie realizované (P/Ľ).

Najnovšie prístroje majú integrovanú technológiu, ktorá zabezpečí opakované meranie krvného tlaku na

jedno spustenie prístroja. Uvedená technológia sa zvykne označovať ako MAM. Princípom je realizácia 3 až 4

meraní s následným vylúčením chybných meraní a vypočítaním váženého priemeru relevantných meraní.

Týmto spôsobom je možné aj v domácom prostredí dosahovať veľmi vysokú presnosť nameraných hodnôt.

V  prípade, ak tlakomer poskytuje aj iné výsledky, je potrebné zaznamenať aj tie. Z  pohľadu prevencie

kardiovaskulárnych komplikácií je veľmi výhodné, ak prístroj súbežne s  tlakom zaznamenáva aj tepovú

frekvenciu a prítomnosť predsieňovej (atr iálnej) fibrilácie, ktorá je jedným z najväčších rizikových faktorov

náhlych ischemických príhod (predovšetkým cievnej mozgovej príhody a srdcového infarktu).

Detekcia prítomnosti predsieňovej (atriálnej) fibrilácie
Atriálna fibrilácia (AFIB) predstavuje rastúci a naliehavý problém zdravia obyvateľstva. AFIB je celosvetovo

najrozšírenejšie ochorenie srdcového rytmu a čísla stále narastajú. Približne 20% prípadov mozgovej

príhody sa vyskytne u pacientov s atriálnou fibriláciou.  

Obrázok 13: Atriálna fibrilácia predstavuje významný rizikový faktor cievnej mozgovej príhody. Po
55. roku života by mala byť pravidelná domáca detekcia prítomnosti atriálnej fibrilácie
vykonávaná súbežne s meraním TK. (zdroj: microlife.com)

Riziko prítomnosti AFIB sa zvyšuje po 55.roku života. Nebezpečenstvo predstavuje už v  paroxyzmálnom

(záchvatovitom) štádiu, kedy je malá pravdepodobnosť jej zaznamenania pri kontrole u  lekára. Jedinou

alternatívou je pravidelná detekcia jej prítomnosti súbežne s meraním tlaku v domácom prostredí.
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ochorení. Samozrejme, je potrebné pamätať na komplexnú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.

Pri rozvoji a progresii artériovej hypertenzie hrá kľúčovú úlohu dysfunkcia endotelu. Endotelová dysfunkcia
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blokátor kalciových kanálov. Nejde však o  efekt kalciových blokátorov. Magnézium znižuje systémovú

vaskulárnu rezistenciu cestou endogénnych systémov a cez systémy exogénne. Takto magnézium

spôsobuje pokles afteroloadu a redukuje tlak krvi.
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Nevstrebané magnézium sa vylučuje stolicou, pričom ióny Mg  so sebou strhávajú molekuly vody, na ktoré

sa viažu, čo vedie k nežiaducim účinkom (hnačky, dyspepsie).
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ochorení. Samozrejme, je potrebné pamätať na komplexnú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.
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príhody sa vyskytne u pacientov s atriálnou fibriláciou.  

Obrázok 13: Atriálna fibrilácia predstavuje významný rizikový faktor cievnej mozgovej príhody. Po
55. roku života by mala byť pravidelná domáca detekcia prítomnosti atriálnej fibrilácie
vykonávaná súbežne s meraním TK. (zdroj: microlife.com)

Riziko prítomnosti AFIB sa zvyšuje po 55.roku života. Nebezpečenstvo predstavuje už v  paroxyzmálnom

(záchvatovitom) štádiu, kedy je malá pravdepodobnosť jej zaznamenania pri kontrole u  lekára. Jedinou

alternatívou je pravidelná detekcia jej prítomnosti súbežne s meraním tlaku v domácom prostredí.

2+

2+

2+
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú pr eto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas pr vých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou .
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie str ieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú pr eto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas pr vých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou .
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie str ieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú pr eto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas pr vých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou .
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie str ieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú pr eto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas pr vých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou .
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie str ieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je voliť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri terapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsa icín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsaicínu výhradne
v  rámci terapii t eplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú preto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas prvých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou.
Zdrojom bolesti je zápal, intr amedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie strieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri terapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsaicínu výhradne
v   rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú preto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok poča s dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas prvých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou.
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie strieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík  – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú preto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienko u regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas prvých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza ) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou.
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri o steoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie strieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú pr eto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas pr vých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou.
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie strieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvrdili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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Zdieľať     

Muskuloskeletálna bolesť a  jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit či emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným

alebo možným poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto

poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

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 muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo

kĺbových puzdrách. Bolesť vzniká po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či

natrhnutia svalov alebo šliach.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie
ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Často nemá jednoznačne definovanú príčinu.

Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo

je spojená s chronickým ochorením.

Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä

lokálne analgetiká-antireumatiká, prípadne lokálne fytofarmaká s analgetickými účinkami. Pri
systémovom tlmení bolesti sa v  rámci samoliečenia používajú analgetiká-
antireumatiká označované často ako nesteroidové antiflogistiká (kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, naproxén, diklofenak a  aceklofenak) a tiež paracetamol.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente
bolesti (asistované samoliečenie bolesti spadá striktne pod I. stupeň).

Keďže vnímanie bolesti a miera analgézia je vysoko individuálna, pre posudzovanie účinnosti

analgetickej liečby sa ako objektívny parameter používa hodnota NNT (Number Need to

Treat).

NNT je bezrozmernou hodnotou. V prípade analgetík udáva počet pacient ov, ktorým je

potrebné podať príslušné analgetikum alebo fixnú kombináciu analgetík v definovaných

dávkach, aby aspoň jeden pacient potvrdil aspoň 50 %-ný pokles intenzity bolesti.

Obrázok 2: Pravdepodobnosť dosiahnutia analgézie podľa parametra NNT.

Zvýšenie analgetického účinku je možné kombináciou NSA a paracetamolu, alebo

použitím vhodného adjuvantného liečiva (guajfenezín, kofeín, kodeín a podobne).

Ďalším významným ukazovateľom pre posudzovanie liekov proti bolesti je rýchlosť
nástupu analgetického účinku. Po perorálnom podaní analgetika je rýchlosť účinku striktne

podriadená rýchlosti liberácie liečiva z liekovej formy a následne rýchlosti vstrebávania z GIT.

Vo všeobecnosti majú rýchlejší nástup účinku lieky s  veľmi krátkou dobou liberácie

(predovšetkým rozpustné formy).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

2. Paracetamol (systémovo)

3. Analgetiká-antireumatiká (lokálne)

4. Kapsaicín

5. Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

6. SYSADOA (substitúcia)

7. Iné prípravky a pomôcky

Analgetiká-antireumatiká (systémovo)

Systémové analgetiká-antireumatiká na perorálne použitie potláčajú bolesť cestou neselektívneho
tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Nástup analgetického účinku z 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.

Použit ie systémových analgetík-antireumatík by vzhľadom na ich riziká malo byť časovo aj dávkovo

obmedzené.

Paracetamol (systémovo)

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 guajfenezín, ktorý má myorelaxačné

a tiež anxiolytické účinky.

Použitie paracetamolu, na rozdiel od NSA, nie je časovo obmedzený. Naopak v prípade prekročenia

maximálnych jednotlivých a denných dávok vykazuje paracetamol vyššiu mieru rizikovosti.

Analgetiká-antireumatiká (lokálne)
Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké
mechanizmy ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity

enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide

hlavne o  schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a  jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a  podkožia

smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne). 

Obrázok 3: Penetrácia lokálne aplikovaného diklofenaku cez kožu a   permeácia hlbšie vrstvy do
postihnutého kĺbu.

Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély) alebo

transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej

technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba

muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a  nevykazujú

interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je vo liť formy s dlhším polčasom biologického pôsobenia. To zlepšuje komplianciu pacienta.

Z  tohto pohľadu sú použiteľné jednak transdermálne systémy, ktoré dokážu zabezpečovať priebežné

tlmenie muskuloskeletárnej bolesti (napr. počas noci). Rovnako sú v  tomto smere použiteľné aj
polotuhé prípravky, ktoré navyše umožňujú okamžitú aplikáciu aj v  čase, kedy je náplasť
použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

Kapsaicín

Kapsaicín patrí medzi fytofarmaká, ktoré pri lokálnej aplikácii pôsobí analgeticky. Jeho analgetický účinok

sa uplatňuje v dvoch krokoch. Hneď po aplikácii vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje

symptomaticky ako erytrém a  pálenie. Za tento efekt je spôsobený uvoľňovaním neurotransmitera

substancie P. Tento efekt sa bežne využíva skôr pri t erapii teplom. 

Obrázok 4: Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov prítomných v nociceptoroch.

Pri opakovanej lokálnej aplikácii kapsaicínu dochádza k  nadmernej stimulácii TRPV receptorov, čo vedie

k  dlhodobej desenzibilizácii nociceptorov a  deplécii substancie P. Toto úhrnne vedie k  analgetickému

pôsobeniu.

Z  terapeutického hľadiska je podstatné, že ak chcem využiť lokálny efekt kapsa icínu výhradne
v  rámci terapii teplom, ktorá sama o  sebe prináša úľavu od bolestí pohybového aparátu,
postačuje jednorazové použitie vždy v čase potreby.

Pokiaľ chceme, aby sa uplatnil aj analgetický efekt kapsaicínu, je potrebná pravidelná aplikácia viackrát

počas dňa pravidelne počas niekoľkých dní až do troch týždňov.

Kapsaicín je dostupný buď vo forme polotuhých topických prípravkov (napr. krémy) alebo vo forme

náplastí.

V  prípade použitia aj iných topických analgetík (napr. NSA) je potrebné dodržiavať medzi
aplikáciami jednotlivých prípravkov dostatočný časový odstup.

Vitamíny B1, B6 a B12 – vysoké dávky (substitúcia)

 
V prípade neuromuskulárnych bolestí chrbtice existuje možnosť farmakologickej analgézie aj bez
použitia nesteroidových antiflogistík, ktorých použitie je vzhľadom na ich riziká môže byť iba

krátkodobé.

Alternatívou je použitie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach. Primárny

efekt danej trojkombinácie je podpora a  urýchlenie regeneračných procesov s  cieľom skrátiť dobu

rekonvalescencie po poškodení chrbtice a eliminovať pravdepodobnosť vzniku chronickej bolesti.

Trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 podávaných vo vysokých dávkach má však priame využitie aj v tlmení

bolesti pri rôznych typoch poškodenia chrbtice. V  prvom rade má uvedený terapeutický mechanizmus

vlastné analgetické pôsobenie tým, že tiamín (prípadne jeho výhodnejšia lipofilná verzia – benfotiamín),

pyridoxín a kyanokobalamín tlmia bolesť chrbtice na rôznych úrovniach.

Obrázok 5: Miesto analgetického účinku štandardných analgetík a   vysoko dávkovaných
vitamínov B1, B6 a  B12.

Fixná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 má potvrdenú schopnosť zvyšovať analgetický účinok NSA, čo

umožňuje používanie nižších efektívnych dávok NSA a pomáha skráteniu doby ich podávania.

Obrázok 6: Súčasné podávanie fixnej trojkombinácie vitamínov B1, B6 a  B12 vo vysokých dávkach
vedie k zníženiu potreby použitia NSA pri akútnych bolestiach chrbtice.

Vysoké dávky vitamínov B1, B6 a  B12 v  trojkombinácii sú pr eto z  pohľadu liečby bolestí chrbtice, ako aj

z  pohľadu účinnej analgézie, využiteľné rovnako pri terapii akútnych stavov aj pri dlhodobej terapii príčin

bolestí chrbtice.

Podmienkou regeneračného účinku, ako aj analgetického pôsobenia fixnej trojkombinácie
vitamínov B1, B6 a  B12, je použitie vysokých dávok počas dostatočnej dlhého obdobia .

Pri akútnych stavoch sa podáva uvedená trojkombinácia počas pr vých dní v  3-4 denných dávkach

a následne sa prechádza na dávkovanie 2-krát denne počas doby 6 týždňov (doba rekonvalescencie).

Vzhľadom na terapeutickú nutnosť vysokých dávok uvedených vitamínov sú na liečbu bolesti chrbtice

nepoužiteľné doplnky výživy, ktoré obsahujú významne nižšie dávky vitamínov skupiny B.

Pokiaľ je použitie vysokých dávok vitamínu B6 terapeuticky nežiaduce, uplatňuje sa pri liečbe bolestí

chrbtice iba dvojkombinácia vitamínov B1 a B12 vo vysokých dávkach, pričom schéma podávania je totožná,

ako pri trojkombinácii.

SYSADOA (substitúcia)

Označenie SYSADOA sa používa pre symptomaticky pomaly pôsobiace liečivá pri osteoartróze (z angl.

symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis). Ide o látky schopné obnovovať metabolickú rovnováhu v

chondrocytoch. Z tohto dôvodu sa občas ešte stále používa starší názov chondroprotektíva. Avšak

najčastejšie ich nájdeme v praxi pod označením „kĺbová výživa“.

Osteoartróza (artróza) je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje kĺbovú chrupavku a následne
subchondrálnu kosť, kĺbové puzdro, synoviálnu blanu, periartikulárne svaly a šľachové úpony. Jej
priebeh je sprevádzaný bolesťou, obmedzením hybnosti, nestabilitou kĺbov a ich osovou odchýlkou .
Zdrojom bolesti je zápal, intramedulárne zvýšenie tlaku na podklade pasívnej hyperémie – venostázy,

poškodenie kostnej mikroarchitektúry, vznik svalových spazmov a svalových flekčných kontraktúr.

Zápal (synovitída) spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom

sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupky sa vo zvýšenej miere tvorí

synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré sa podieľajú na poškodzovaní kĺbovej chrupavky.

Obrázok 7: Schematické znázornenie patologických zmien pri osteoartróze.

SYSADOA sa nachádzajú v registrovaných liekoch, ale nájdeme ich v rôznych vzájomných kombináciách aj

medzi výživovými doplnkami. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že sa spravidla jedná o telu vlastné látky,

ktoré v rámci svojej prirodzenej biologickej aktivity pozitívne vplývajú na chondrocyty a iné mechanizmy

súvisiace s metabolizmom chrupaviek, väzív a iných kĺbových štruktúr, alebo sú prirodzenou súčasťou

synoviálnej tekutiny.

Pri liečbe osteoatrózy vykazujú SYSADOA rôznymi mechanizmami taktiež protizápalové a
analgetické vlastnosti porovnateľné s nesteroidovými analgetikami (NSAID). Medzi SYSADOA v

súčasnosti zaraďujeme predovšetkým:

• glukózamín sulfát 

• chondroitín sulfát 

• diacereín 

• ASU (avokádový a sójový nesaponifikovaný olej) 

• kyselina hyalurónová (iba pri intraartikulárnej aplikácii) 

• MSM (metylsulfonylmetán)

Spoločným znakom pri substitúcii SYSADOA je potreba dodržania minimálnej doby užívania nutnej k

dosiahnutiu požadovaného chondroprotektívneho účinku. Obvykle sa preto podávajú v cykloch, kedy 6-8

týždňové substitučné podávanie str ieda 2-3 mesačnú prestávku, počas ktorej efekt substitúcie pretrváva.

Iné prípravky a pomôcky

Kurkumín a kurkuminoidy
Kurkumín je látka izolovaná z rastliny kurkuma pravá (Curcuma longa). Kurkuminoidy patria medzi látky s

antioxidačným a protizápalovým účinkom.

Kurkumín ako hlavný zástupca týchto látok redukuje zápal a bolesť. Protizápalový účinok spočíva v
inhibícii LOX a COX, fosfolipázy, leukotriénov, prostaglandínov, tromboxánov, NO, hyaluronidázy a
iných zápalových mediátorov.

Viaceré potvr dili signifikantný protizápalový i analgetický účinok kurkumínu u pacientov s osteoartritídou,

pooperačnými zápalmi a opuchmi a reumatoidnou artritídou.

Mikronutrienty a správna funkcia spojivových štruktúr
Medzi mikronutrienty, ktoré majú schválené zdravotné tvrdenia viažuce sa na správnu funkciu spojivových

štruktúr nachádzajúcich sa v kĺboch (väzivo, chrupka a kosť), zaraďujeme:

• Vitamín C – prispieva k správnej funkcii chrupaviek a k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín D – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vitamín K – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Fosfor – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Horčík – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Mangán – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Vápnik – prispieva k udržaniu zdravých kostí 

• Zinok – prispieva k udržaniu zdravých kostí
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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 vaz oaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandín a  leukotrién). 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 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 patofyzilógie 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 dvojnásobne vyššiu účinnosť
v porovnaní s perorálnymi H1-antihistaminikami.

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

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

podávanie probiotík. Popri liečbe sa uplatňujú aj pomôcky na čistenie nosovej dutiny a bežnú

nosovú hygienu.

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, a  to od kožných reakcií alebo zmien 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,

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

deskvamácia, lichenifikácia). 

Obrázok 3: Podobnosti a   rozdiely medzi atopickou a   kontaktnou dermatitídou
(www.verywellhealth.com).

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 urtikária (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 4: 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.

Základné rozdiely v prejavoch histamínovej intolerancie a potravinovej alergie

Najčastejšími príznakmi sú: 
● problémy so zaspávaním 

● nervozita 

● opuch sliznice, upchatý nos 

● únava 

● kožné prejavy – svrbenie, vyrážky, fľaky 

● búšenie srdca alebo zmena srdcového rytmu 

● zmeny krvného tlaku 

● ťažkosti s dýchaním 

● tráviace problémy 

● HIT býva často sprevádzaná intoleranciou gluténu alebo laktózy

Najčastejšie príznaky potravinovej alergie: 
● nevoľnosti a vracanie 

● bolesť brucha a koliky 

● reflux (pálenie záhy) 

● plynatosť 

● hnačka 

● afty 

● kožné prejavy – svrbenie, žihľavka, ekzém 

● dýchacie ťažkosti – nádcha, opuch nosa, kašeľ, bronchiálna astma 

● orálny alergický syndróm – opuch, začervenanie a svrbenie pier a úst 

● anafylaktická reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Pomôcky na nosovú hygienu

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)

Systémové H1-antihistaminiká sú liečivá so selektívnymi antagonistickými účinkami na H1 receptoroch

pre histamín na periférii. Výsledným efektom ich pôsobenia je inhibícia syntézy a uvoľňovania histamínu.

H1-antihistaminiká 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.

Lokálne H1-antihistaminiká sú taktiež 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, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku
a  aplikačnú formu veku dieťaťa. Do veku 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 a/alebo kortikoidov.

H1-antihistaminiká (lokálne)

V  prípade H1-antihistaminík je možnosť použiť lokálne pôsobiace liečivá . Tie rovnako inhibujú syntézu

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

fáze (okrem histamínu taktiež leukotriény, inhibítory PAF a sérotonín).

Sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy (vrátane sennej nádchy), ako aj chronickej

alergickej rinitídy. Existujú lokálne formy pre aplikáciu do nosovej dutiny a   tiež formy na topickú
aplikáciu. Nasálne H1-antihistaminiká je možné lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti

alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

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.

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy 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.

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy pri alergickej nádche je žiaduce aj v prípade,

ak má pacient súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych

glukokortikoidov znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

V prípade kožných alergií sa topické glukokortikoidy používajú na symptomatickú úľavu pri zápaloch a
svrbení, najmä v miestach s tenkou kožou (tvár, intertrigózne miesta). Sú vhodné i na dlhodobé použitie v

týchto indikáciách: ľahká až stredne ťažká atopická dermatitída, kontaktná dermatitída, ľahká numulárna

dermatitída, seboroická dermatitída, zápalové dermatózy, intertrigo, lichen planus, lupus erythematodes

discoides, senilný pruritus, anogenitálny pruritus, psoriáza.

Pomôcky na nosovú hygienu
Jedným z najzásadnejších režimových opatrení v rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkou 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 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).

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  rovnako u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí

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

v dopravných prostriedkoch a podobne).

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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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 vaz oaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandín a  leukotrién). 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 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 patofyzilógie 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 dvojnásobne vyššiu účinnosť
v porovnaní s perorálnymi H1-antihistaminikami.

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

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

podávanie probiotík. Popri liečbe sa uplatňujú aj pomôcky na čistenie nosovej dutiny a bežnú

nosovú hygienu.

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, a  to od kožných reakcií alebo zmien 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,

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

deskvamácia, lichenifikácia). 

Obrázok 3: Podobnosti a   rozdiely medzi atopickou a   kontaktnou dermatitídou
(www.verywellhealth.com).

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 urtikária (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 4: 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.

Základné rozdiely v prejavoch histamínovej intolerancie a potravinovej alergie

Najčastejšími príznakmi sú: 
● problémy so zaspávaním 

● nervozita 

● opuch sliznice, upchatý nos 

● únava 

● kožné prejavy – svrbenie, vyrážky, fľaky 

● búšenie srdca alebo zmena srdcového rytmu 

● zmeny krvného tlaku 

● ťažkosti s dýchaním 

● tráviace problémy 

● HIT býva často sprevádzaná intoleranciou gluténu alebo laktózy

Najčastejšie príznaky potravinovej alergie: 
● nevoľnosti a vracanie 

● bolesť brucha a koliky 

● reflux (pálenie záhy) 

● plynatosť 

● hnačka 

● afty 

● kožné prejavy – svrbenie, žihľavka, ekzém 

● dýchacie ťažkosti – nádcha, opuch nosa, kašeľ, bronchiálna astma 

● orálny alergický syndróm – opuch, začervenanie a svrbenie pier a úst 

● anafylaktická reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Pomôcky na nosovú hygienu

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)

Systémové H1-antihistaminiká sú liečivá so selektívnymi antagonistickými účinkami na H1 receptoroch

pre histamín na periférii. Výsledným efektom ich pôsobenia je inhibícia syntézy a uvoľňovania histamínu.

H1-antihistaminiká 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.

Lokálne H1-antihistaminiká sú taktiež 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, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku
a  aplikačnú formu veku dieťaťa. Do veku 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 a/alebo kortikoidov.

H1-antihistaminiká (lokálne)

V  prípade H1-antihistaminík je možnosť použiť lokálne pôsobiace liečivá . Tie rovnako inhibujú syntézu

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

fáze (okrem histamínu taktiež leukotriény, inhibítory PAF a sérotonín).

Sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy (vrátane sennej nádchy), ako aj chronickej

alergickej rinitídy. Existujú lokálne formy pre aplikáciu do nosovej dutiny a   tiež formy na topickú
aplikáciu. Nasálne H1-antihistaminiká je možné lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti

alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

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.

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy 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.

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy pri alergickej nádche je žiaduce aj v prípade,

ak má pacient súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych

glukokortikoidov znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

V prípade kožných alergií sa topické glukokortikoidy používajú na symptomatickú úľavu pri zápaloch a
svrbení, najmä v miestach s tenkou kožou (tvár, intertrigózne miesta). Sú vhodné i na dlhodobé použitie v

týchto indikáciách: ľahká až stredne ťažká atopická dermatitída, kontaktná dermatitída, ľahká numulárna

dermatitída, seboroická dermatitída, zápalové dermatózy, intertrigo, lichen planus, lupus erythematodes

discoides, senilný pruritus, anogenitálny pruritus, psoriáza.

Pomôcky na nosovú hygienu
Jedným z najzásadnejších režimových opatrení v rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkou 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 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).

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  rovnako u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí

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

v dopravných prostriedkoch a podobne).

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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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 vaz oaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandín a  leukotrién). 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 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 patofyzilógie 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 dvojnásobne vyššiu účinnosť
v porovnaní s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať pr íznaky

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

podávanie probiotík. Popri liečbe sa uplatňujú aj pomôcky na čistenie nosovej dutiny a bežnú

nosovú hygienu.

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, a  to od kožných reakcií alebo zmien 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,

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

deskvamácia, lichenifikácia). 

Obrázok 3: Podobnosti a   rozdiely medzi atopickou a   kontaktnou dermatitídou
(www.verywellhealth.com).

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 urtikária (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 4: 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.

Základné rozdiely v prejavoch histamínovej intolerancie a potravinovej alergie

Najčastejšími príznakmi sú: 
● problémy so zaspávaním 

● nervozita 

● opuch sliznice, upchatý nos 

● únava 

● kožné prejavy – svrbenie, vyrážky, fľaky 

● búšenie srdca alebo zmena srdcového rytmu 

● zmeny krvného tlaku 

● ťažkosti s dýchaním 

● tráviace problémy 

● HIT býva často sprevádzaná intoleranciou gluténu alebo laktózy

Najčastejšie príznaky potravinovej alergie: 
● nevoľnosti a vracanie 

● bolesť brucha a koliky 

● reflux (pálenie záhy) 

● plynatosť 

● hnačka 

● afty 

● kožné prejavy – svrbenie, žihľavka, ekzém 

● dýchacie ťažkosti – nádcha, opuch nosa, kašeľ, bronchiálna astma 

● orálny alergický syndróm – opuch, začervenanie a svrbenie pier a úst 

● anafylaktická reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Pomôcky na nosovú hygienu

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)

Systémové H1-antihistaminiká sú liečivá so selektívnymi antagonistickými účinkami na H1 receptoroch

pre histamín na periférii. Výsledným efektom ich pôsobenia je inhibícia syntézy a uvoľňovania histamínu.

H1-antihistaminiká 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.

Lokálne H1-antihistaminiká sú taktiež 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, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku
a  aplikačnú formu veku dieťaťa. Do veku 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 a/alebo kortikoidov.

H1-antihistaminiká (lokálne)

V  prípade H1-antihistaminík je možnosť použiť lokálne pôsobiace liečivá . Tie rovnako inhibujú syntézu

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

fáze (okrem histamínu taktiež leukotriény, inhibítory PAF a sérotonín).

Sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy (vrátane sennej nádchy), ako aj chronickej

alergickej rinitídy. Existujú lokálne formy pre aplikáciu do nosovej dutiny a   tiež formy na topickú
aplikáciu. Nasálne H1-antihistaminiká je možné lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti

alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

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.

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy 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.

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy pri alergickej nádche je žiaduce aj v prípade,

ak má pacient súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych

glukokortikoidov znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

V prípade kožných alergií sa topické glukokortikoidy používajú na symptomatickú úľavu pri zápaloch a
svrbení, najmä v miestach s tenkou kožou (tvár, intertrigózne miesta). Sú vhodné i na dlhodobé použitie v

týchto indikáciách: ľahká až stredne ťažká atopická dermatitída, kontaktná dermatitída, ľahká numulárna

dermatitída, seboroická dermatitída, zápalové dermatózy, intertrigo, lichen planus, lupus erythematodes

discoides, senilný pruritus, anogenitálny pruritus, psoriáza.

Pomôcky na nosovú hygienu
Jedným z najzásadnejších režimových opatrení v rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkou 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 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).

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  rovnako u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí

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

v dopravných prostriedkoch a podobne).

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     

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 vaz oaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandín a  leukotrién). 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 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 patofyzilógie 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 dvojnásobne vyššiu účinnosť
v porovnaní s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať pr íznaky

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

podávanie probiotík. Popri liečbe sa uplatňujú aj pomôcky na čistenie nosovej dutiny a bežnú

nosovú hygienu.

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, a  to od kožných reakcií alebo zmien 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,

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

deskvamácia, lichenifikácia). 

Obrázok 3: Podobnosti a   rozdiely medzi atopickou a   kontaktnou dermatitídou
(www.verywellhealth.com).

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 urtikária (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 4: 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.

Základné rozdiely v prejavoch histamínovej intolerancie a potravinovej alergie

Najčastejšími príznakmi sú: 
● problémy so zaspávaním 

● nervozita 

● opuch sliznice, upchatý nos 

● únava 

● kožné prejavy – svrbenie, vyrážky, fľaky 

● búšenie srdca alebo zmena srdcového rytmu 

● zmeny krvného tlaku 

● ťažkosti s dýchaním 

● tráviace problémy 

● HIT býva často sprevádzaná intoleranciou gluténu alebo laktózy

Najčastejšie príznaky potravinovej alergie: 
● nevoľnosti a vracanie 

● bolesť brucha a koliky 

● reflux (pálenie záhy) 

● plynatosť 

● hnačka 

● afty 

● kožné prejavy – svrbenie, žihľavka, ekzém 

● dýchacie ťažkosti – nádcha, opuch nosa, kašeľ, bronchiálna astma 

● orálny alergický syndróm – opuch, začervenanie a svrbenie pier a úst 

● anafylaktická reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Pomôcky na nosovú hygienu
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H1-antihistaminiká (systémovo)

Systémové H1-antihistaminiká sú liečivá so selektívnymi antagonistickými účinkami na H1 receptoroch

pre histamín na periférii. Výsledným efektom ich pôsobenia je inhibícia syntézy a uvoľňovania histamínu.

H1-antihistaminiká 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.

Lokálne H1-antihistaminiká sú taktiež 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, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku
a  aplikačnú formu veku dieťaťa. Do veku 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 a/alebo kortikoidov.

H1-antihistaminiká (lokálne)

V  prípade H1-antihistaminík je možnosť použiť lokálne pôsobiace liečivá . Tie rovnako inhibujú syntézu

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

fáze (okrem histamínu taktiež leukotriény, inhibítory PAF a sérotonín).

Sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy (vrátane sennej nádchy), ako aj chronickej

alergickej rinitídy. Existujú lokálne formy pre aplikáciu do nosovej dutiny a   tiež formy na topickú
aplikáciu. Nasálne H1-antihistaminiká je možné lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti

alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

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.

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy 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.

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy pri alergickej nádche je žiaduce aj v prípade,

ak má pacient súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych

glukokortikoidov znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

V prípade kožných alergií sa topické glukokortikoidy používajú na symptomatickú úľavu pri zápaloch a
svrbení, najmä v miestach s tenkou kožou (tvár, intertrigózne miesta). Sú vhodné i na dlhodobé použitie v

týchto indikáciách: ľahká až stredne ťažká atopická dermatitída, kontaktná dermatitída, ľahká numulárna

dermatitída, seboroická dermatitída, zápalové dermatózy, intertrigo, lichen planus, lupus erythematodes

discoides, senilný pruritus, anogenitálny pruritus, psoriáza.

Pomôcky na nosovú hygienu
Jedným z najzásadnejších režimových opatrení v rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkou 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 ku zvýšenému

vysušovaniu no sovej 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).

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  rovnako u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí

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

v dopravných prostriedkoch a podobne).

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, k toré 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     

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 vaz oaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandín a  leukotrién). 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 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 patofyzilógie 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 dvojnásobne vyššiu účinnosť
v porovnaní s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať pr íznaky

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

podávanie probiotík. Popri liečbe sa uplatňujú aj pomôcky na čistenie nosovej dutiny a bežnú

nosovú hygienu.

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, a  to od kožných reakcií alebo zmien 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,

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

deskvamácia, lichenifikácia). 

Obrázok 3: Podobnosti a   rozdiely medzi atopickou a   kontaktnou dermatitídou
(www.verywellhealth.com).

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 urtikária (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 4: 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.

Základné rozdiely v prejavoch histamínovej intolerancie a potravinovej alergie

Najčastejšími príznakmi sú: 
● problémy so zaspávaním 

● nervozita 

● opuch sliznice, upchatý nos 

● únava 

● kožné prejavy – svrbenie, vyrážky, fľaky 

● búšenie srdca alebo zmena srdcového rytmu 

● zmeny krvného tlaku 

● ťažkosti s dýchaním 

● tráviace problémy 

● HIT býva často sprevádzaná intoleranciou gluténu alebo laktózy

Najčastejšie príznaky potravinovej alergie: 
● nevoľnosti a vracanie 

● bolesť brucha a koliky 

● reflux (pálenie záhy) 

● plynatosť 

● hnačka 

● afty 

● kožné prejavy – svrbenie, žihľavka, ekzém 

● dýchacie ťažkosti – nádcha, opuch nosa, kašeľ, bronchiálna astma 

● orálny alergický syndróm – opuch, začervenanie a svrbenie pier a úst 

● anafylaktická reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Pomôcky na nosovú hygienu

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)

Systémové H1-antihistaminiká sú liečivá so selektívnymi antagonistickými účinkami na H1 receptoroch

pre histamín na periférii. Výsledným efektom ich pôsobenia je inhibícia syntézy a uvoľňovania histamínu.

H1-antihistaminiká 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.

Lokálne H1-antihistaminiká sú taktiež 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, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku
a  aplikačnú formu veku dieťaťa. Do veku 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 a/alebo kortikoidov.

H1-antihistaminiká (lokálne)

V  prípade H1-antihistaminík je možnosť použiť lokálne pôsobiace liečivá . Tie rovnako inhibujú syntézu

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

fáze (okrem histamínu taktiež leukotriény, inhibítory PAF a sérotonín).

Sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy (vrátane sennej nádchy), ako aj chronickej

alergickej rinitídy. Existujú lokálne formy pre aplikáciu do nosovej dutiny a   tiež formy na topickú
aplikáciu. Nasálne H1-antihistaminiká je možné lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti

alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

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.

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy 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.

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy pri alergickej nádche je žiaduce aj v prípade,

ak má pacient súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych

glukokortikoidov znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

V prípade kožných alergií sa topické glukokortikoidy používajú na symptomatickú úľavu pri zápaloch a
svrbení, najmä v miestach s tenkou kožou (tvár, intertrigózne miesta). Sú vhodné i na dlhodobé použitie v

týchto indikáciách: ľahká až stredne ťažká atopická dermatitída, kontaktná dermatitída, ľahká numulárna

dermatitída, seboroická dermatitída, zápalové dermatózy, intertrigo, lichen planus, lupus erythematodes

discoides, senilný pruritus, anogenitálny pruritus, psoriáza.

Pomôcky na nosovú hygienu
Jedným z najzásadnejších režimových opatrení v rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkou 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 ku zvýšenému

vysušovaniu no sovej 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).

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  rovnako u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí

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

v dopravných prostriedkoch a podobne).

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     

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 vaz oaktívnymi mediátormi (histamín,

prostaglandín a  leukotrién). 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 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 patofyzilógie 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 dvojnásobne vyššiu účinnosť
v porovnaní s perorálnymi H1-antihistaminikami.

V rámci doplnkovej liečby sa odporúča substitúcia zinkom, ktorá môže zmierňovať pr íznaky

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

podávanie probiotík. Popri liečbe sa uplatňujú aj pomôcky na čistenie nosovej dutiny a bežnú

nosovú hygienu.

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, a  to od kožných reakcií alebo zmien 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,

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

deskvamácia, lichenifikácia). 

Obrázok 3: Podobnosti a   rozdiely medzi atopickou a   kontaktnou dermatitídou
(www.verywellhealth.com).

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 urtikária (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 4: 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.

Základné rozdiely v prejavoch histamínovej intolerancie a potravinovej alergie

Najčastejšími príznakmi sú: 
● problémy so zaspávaním 

● nervozita 

● opuch sliznice, upchatý nos 

● únava 

● kožné prejavy – svrbenie, vyrážky, fľaky 

● búšenie srdca alebo zmena srdcového rytmu 

● zmeny krvného tlaku 

● ťažkosti s dýchaním 

● tráviace problémy 

● HIT býva často sprevádzaná intoleranciou gluténu alebo laktózy

Najčastejšie príznaky potravinovej alergie: 
● nevoľnosti a vracanie 

● bolesť brucha a koliky 

● reflux (pálenie záhy) 

● plynatosť 

● hnačka 

● afty 

● kožné prejavy – svrbenie, žihľavka, ekzém 

● dýchacie ťažkosti – nádcha, opuch nosa, kašeľ, bronchiálna astma 

● orálny alergický syndróm – opuch, začervenanie a svrbenie pier a úst 

● anafylaktická reakcia

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. H1-antihistaminiká (systémovo)

2. H1-antihistaminiká (lokálne)

3. Glukokortikoidy (lokálne)

4. Pomôcky na nosovú hygienu

5. Probiotiká (substitúcia)

H1-antihistaminiká (systémovo)

Systémové H1-antihistaminiká sú liečivá so selektívnymi antagonistickými účinkami na H1 receptoroch

pre histamín na periférii. Výsledným efektom ich pôsobenia je inhibícia syntézy a uvoľňovania histamínu.

H1-antihistaminiká 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.

Lokálne H1-antihistaminiká sú taktiež 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, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

Systémové H1-antihistaminiká sú použiteľné aj u  detí, pričom je potrebné prispôsobiť dávku
a  aplikačnú formu veku dieťaťa. Do veku 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 a/alebo kortikoidov.

H1-antihistaminiká (lokálne)

V  prípade H1-antihistaminík je možnosť použiť lokálne pôsobiace liečivá . Tie rovnako inhibujú syntézu

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

fáze (okrem histamínu taktiež leukotriény, inhibítory PAF a sérotonín).

Sú vhodné na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy (vrátane sennej nádchy), ako aj chronickej

alergickej rinitídy. Existujú lokálne formy pre aplikáciu do nosovej dutiny a   tiež formy na topickú
aplikáciu. Nasálne H1-antihistaminiká je možné lokálne aplikovať aj dlhodobo bez rizika vzniku závislosti

alebo trofických zmien na nosovej sliznici.

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.

Glukokortikoidy (lokálne)

Glukokortikoidy 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.

Zaradenie lokálnych glukokortikoidov do terapeutickej schémy pri alergickej nádche je žiaduce aj v prípade,

ak má pacient súčasne diagnostikovanú aj astmu. V tomto prípade sa pravidelným používaním lokálnych

glukokortikoidov znižuje pravdepodobnosť exacerbácie astmy.

V prípade kožných alergií sa topické glukokortikoidy používajú na symptomatickú úľavu pri zápaloch a
svrbení, najmä v miestach s tenkou kožou (tvár, intertrigózne miesta). Sú vhodné i na dlhodobé použitie v

týchto indikáciách: ľahká až stredne ťažká atopická dermatitída, kontaktná dermatitída, ľahká numulárna

dermatitída, seboroická dermatitída, zápalové dermatózy, intertrigo, lichen planus, lupus erythematodes

discoides, senilný pruritus, anogenitálny pruritus, psoriáza.

Pomôcky na nosovú hygienu
Jedným z najzásadnejších režimových opatrení v rámci celkového manažmentu alergickej rinitídy patrí

pravidelná a zvýšená hygiena nosovej dutiny.

Základnou úlohou prípravkou 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 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).

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  rovnako u  ľudí pohybujúcich sa v  prostredí

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

v dopravných prostriedkoch a podobne).

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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MED-ART je slovenský veľkodistribútor. 

Značka Som Farmaceut je synonymom hrdosti pre pomoc iným,
odbornosti a pozitívnej nálady. Je určená každému farmaceutovi bez rozdielu

pohlavia, veku, národnosti, miesta bydliska, či štýlu.

Značku Som farmaceut Vám prináša
spoločnosť MED-ART.

Predmetom činnosti je distribúcia humánnych
a veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok,
kozmetiky, diagnostík, homeopatík a doplnkového 
sortimentu. 

https://somfarmaceut.sk/znacka-som-farmaceut/
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Správna dispenzácia:
Funkčné poruchy čriev

https://somfarmaceut.sk/spravna-dispenzacia-funkcne-poruchy-criev/
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Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalst vo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych ví rusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pr i spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.



56

AD test ukončený

Správna dispenzácia: Funkčné
poruchy čriev
Zverejnené: 30. 05. 2022 - Autor: PharmDr. Peter Stanko |  Odborné články

Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Zdieľať     

Syndróm dráždivého čreva
Dráždivé črevo (črevná dyspepsia) je možné charakterizovať ako poruchu vyprázdňovania

stolice spojenú s brušným diskomfortom alebo bolesťou brucha. Podľa aktuálnej klasifikácie ide

o pacientov, u ktorých uvedené problémy pretrvávajú najmenej tri dni v mesiaci, a to po
dobu najmenej troch posledných mesiacov, a navyše majú dva z troch uvedených
symptómov:

úľava od bolestí brucha po vyprázdnení stolice,

súčasne s bolesťami v bruchu sa objavuje zmena frekvencie vyprázdňovania stolice,

dochádza ku zmene konzistencie stolice.

Za najdôležitejšie momenty v patogenéze sa považujú:

primárna porucha motility s abnormálnou koordináciou jednotlivých oddielov hrubého čreva

a patologicky vystupňovaný gastrokolický reflex,

následky prekonaného bakteriálneho zápalu hrubého čreva,

porucha senzorickej funkcie čreva s viscerálnou hyperalgéziou,

zvýšená sekretorická aktivita kolickej sliznice.

Obrázok 1: Faktory vplývajúce na prejav syndrómu dráždivého čreva. (zdroj:
semanticscholar.com)

Podľa klinického priebehu môžeme diferencovať štyri hlavné skupiny pacientov:

1. Hnačkovitá forma má dva klinické varianty. Prvý je charakterizovaný nutkavými rannými

defekáciami. Druhým variantom tejto formy sú postprandiálne bolestivé defekácie. V oboch

prípadoch je prítomná imperatívna potreba na stolicu sprevádzaná bolesťami brucha (v

dolnej polovici), obvykle kŕčovitého charakteru. Po defekácii dochádza k okamžitej úľave.

Stolica sa objavuje v ranných hodinách, typicky hneď po raňajkách alebo po prebudení.

Stolice sú málo objemné a vyprázdňovanie je frakcionované. Ďalšie stolice nasledujú behom pár

desiatok minút a ich obsah je stále redší tak, že posledná stolica má už tekutú konzistenciu.

2. Zápchovitá forma je opakom hnačkovitej. Dominujúcim znakom je zápcha, náročné a

nepravidelné vyprázdňovanie tuhej, tvrdej a bobkovitej stolice. Ak stolica absentuje viac dní,

pacienti sa sťažujú na bolesti brucha, pocit nadúvania, zvýšenú plynatosť a neustále nutkanie

na stolicu bez uspokojivého vyprázdnenia. Pravidlom je prímes hlienu v stolici. Pri použití

kontaktných laxatív dochádza k prudkému vyprázdneniu so silnými kŕčmi v bruchu.

3. Zmiešanú formu dráždivého čreva je možné charakterizovať predovšetkým brušným

diskomfortom, pocitom nadúvania a plynatosti. Často je stolica prítomná denne, býva však

nepravidelná, v niektorých dňoch redšia a opakovaná, po iné dni (obvykle v závislosti na

stravovaní a psychickom strese) nie je stolica prítomná vôbec.

 

Hnačka
Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát
v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a  neformovaná stolica . Ako sprievodný

jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku

akútnu a chronickú.

Akútna hnačka vzniká náhle a  pretrváva maximálne 14 dní. Najčastejšími príčinami sú
infekcie spôsobené baktériami (Salmonela sp., E. coli, C. difficile a iné), vírusmi (adenovírusy,

rotavírusy) a  parazitmi (Giardia intestinalis). Medzi ďalšie príčiny akútnej hnačky patria

dietetické pochybenia, alimentárne intoxikácie, vegetatívne príčiny (nervozita, strach),

prípadne užívanie niektorých liekov – antibiotiká, cytostatiká, antidiabetiká, antihypertenzíva,

hypolipidemiká, psychofarmaká.

Obrázok 2: Najčastejšie príčiny vzniku akútnej hnačky a   dôvody na konzultáciu
s lekárom. (zdroj: gi.md)

Akútna hnačka v  počiatočných fázach, ktoré nie sú komplikované inými charakteristickými

príznakmi, môže byť predmetom asistovaného samoliečenia. Medzi stavy, ktoré si vyžadujú
konzultáciu s  lekárom patria predovšetkým hnačka trvajúca viac ako 3 dni (u
dospelých osôb), viac ako 2 dni u  detí starších a ko 1 rok, respektíve dlhšie ako 1 deň
u detí v prvom roku života a  u seniorov nad 70 rokov, ďalej prítomnosť krvi alebo hlienu
v  stolici, horúčka nad 39 °C, výrazná strata hmotnosti (viac ako 5 %), pretrvávajúce
bolesti brucha aj v  čase medzi kŕčmi sprevádzajúcimi defekáciu, vracanie a   veľmi
vysoká frekvencia vodnatých stolíc.

O  chronickej hnačke hovoríme, ak stav pretrváva viac ako 14 dní. Príčiny chr onickej hnačky

môžu mať súvis s ochoreniami GIT, prípadne ochoreniami iných orgánov. Chronická hnačka

musí byť vždy konzultovaná s lekárom. 

Obrázok 3: Podľa bristolskej škály stolice sa pri type 5 až 7  hovorí ako o hnačke, pri 1 a  2
ako o zápche. (zdroj: muschealth.org)

Pri klasifikácii stolice sa používa tzv. bristolská škála stolice. Podľa nej sa za hnačku považuje typ

5 až 7. Typ 5 je charakterizovaný stolicou vo forme hladkých mäkkých guličiek s  jednoznačne

ohraničenými okrajmi, čo symbolizuje skrátenú pasáž črevného obsahu (mierna hnačka).

Najčastejšie je vyvolaná dietetickým pochybením a/alebo nedostatočnou konzumáciou

vlákniny.

V  prípade typu 6 už hovoríme o  stredne závažnej hnačke, nakoľko je charakterizovaný

kašovitou stolicou bez ohraničenia (mierna infekcia alebo intoxikácia).

Pri type 7 hovoríme o silnej hnačke, pretože stolica je úplne tekutá bez výskytu pevných častíc,

pri ktorej bola veľmi krátka pasáž črevom (závažná infekcia alebo intoxikácia).

Všeobecné zásady pri hnačke
V rámci terapie hnačky sa uplatňujú tri základné nástroje: rehydratácia, šetriaca diéta
a  medikamentózna liečba.

V rámci rehydratácie je potrebné zabezpečiť príjem tekutín v rozsahu 2-3 litre denne, pričom

väčšina uvedeného objemu má pripadať na pitnú alebo stolovú vodu, ktorá môže byť doplnená

o iónové nápoje, ktoré okrem vody dodávajú do tela aj elektrolyty. Na doplnenie príjmu tekutín

sú vhodné aj nesladené ovocné čaje alebo slabý čierny čaj.

V  prípade závažnejšej dehydratácie u  rizikových osôb a  u  detí môžeme zaradiť do liečby aj

orálne rehydratačné nápoje (ORS). Pri nich je dôležité, aby boli podávané pri izbovej teplote

(nie studené) a v čo najmenších dávkach (najlepšie po lyžičkách).

Pre zachovanie osmolarity, ktorá je základným predpokladom ich účinku je potrebné, aby boli

správne nariedené a aby neboli pri podávaní zmiešané s iným nápojom alebo tekutinou.

Odporučené zloženie ORS podľa WHO: 13,5 g glukózy + 2,6 g NaCl + 2,9 g citrátu (trisodium citrát

dihydrát) a 1,5 g KCl rozpustených v 1 litri prevarenej vody. Pre prípravu ORS v domácich

podmienkach sa používa rozpis: 8 lyžičiek cukru, 1 lyžička kuchynskej soli, šťava z dvoch

pomarančov alebo z dvoch grapefruitov, doplniť do 1 litra prevarenou vodou. 

Obrázok 4: Šetriaca diéta pri hnačke sa niekedy zvykne označovať ako BRAT
a   pozostáva predovšetkým z   banánov (Banana), ryže (Rice), jablkového pyré
(Applesauce) a  suchárov (Toast). (zdroj: fca.com)

V prípade hnačky je významným opatrením pri liečbe nastavenie tzv. šetriacej diéty, ktorá má

za cieľ zabrániť, aby hnačka prešla do chronickej fázy.

V rámci výživy pri hnačke je všeobecne odporúčaná konzumácia pečiva (nie čerstvého),

suchárov, piškót, varených zemiakov, ryže (u detí do veku 6 mesiacov vo forme ryžového

odvaru), banánov, jabĺk (najlepšie bez šupiek vo forme pyré) a  varenej mrkvy, respektíve

mrkvového odvaru.

Medzi ostatné režimové opatrenia pri liečbe akútnej hnačky patrí jednoznačne aj zvýšená

hygiena a dezinfekcia rúk.

Nadúvanie a flatulencia
Nadúvanie brucha je definovaný ako subjektívny pocit a/alebo ako objektívne
„roztiahnutie“ (distenzia) brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri  funkčných

gastroenterologických ochoreniach. K  nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako

napríklad flatulencia (plynatosť), meteorizmus alebo odgrgávanie.

V patofyziológii nadúvania sú dôležité štyri hlavné faktory: subjektívny pocit, objektívna zmena

v  páse, objem intraabdominálneho obsahu a  aktivita svalstva brušnej steny. Jedným

z  kľúčových činiteľov zodpovedným za vznik ťažkostí je viscerálna hypersenzitivita alebo

zvýšené vnímanie pocitov vznikajúcich v tráviacej trubici.

Táto hypersenzitivita, ktorá je pomerne častá u pacientov s dráždivým hrubým črevom, môže

spôsobiť stavy, pri ktorých aj malé zmeny v objeme gastrointestinálneho traktu sú pociťované

ako nadúvanie.

Nadúvanie môže byť lokalizované v  hornej časti brucha (niekedy spojené s  dyspeptickými

symptómami) alebo v  dolnej časti brucha (súčasť dráždivého hrubého čreva). Samozrejme

existuje aj „overlap“ a  pacienti pociťujú nadúvanie v  celom bruchu. Niektorí pacienti pozorujú

spojitosť nadúvania s príjmom určitých potravín (potravinová intolerancia).

Obrázok 5: Mechanizmy vzniku nadúvania brucha a   klinický obraz pacienta. (zdroj:
solen.sk)

V  liečbe nadúvania sa používajú antiflatulenciá zo skupiny surfaktantov typu simetikón,

prípadne adsorpčné liečivá (napríklad aktívne uhlie).

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Antipropulzíva (systémovo)

2. Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)

3. Črevné adsorbenty (systémovo)

4. Antiflatulenciá (systémovo)

5. Spazmolytiká (systémovo)

6. Fytofarmaká (systémovo)

7. Probiotiká (substitúcia)

8. Rehydratácia pri hnačke

Antipropulzíva (systémovo) 

 
Antipropulzíva sú liečivá, ktoré sa používajú na zníženie motility čriev a predlžujú tak čas pasáže črevného

obsahu. Obvykle tlmia aktivitu pozdĺžnej svaloviny v  tráviacej rúre, čím spomaľujú peristaltiku.

Z antipropulzív sa pre účely asistovaného samoliečenia používa predovšetkým loperamid.

Loperamid sa viaže na opioidné receptory črevnej steny. Následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a

prostaglandínov, a tým znižuje propulznú peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. Loperamid zároveň zvyšuje

tonus análneho sfinktera, čím znižuje inkontinenciu a nutkanie na stolicu.

Loperamid sa používa v  rámci liečby akútnej alebo chronickej hnačky, pričom použiteľný je u  dospelých

osôb a u detí od 6 rokov.

V prípade akútnej hnačky sa podáva iniciálna dávka 4 mg loperamidu (obvykle dve dávky), u detí
2 mg loperamidu. Následne sa podávajú 2 mg loperamidu po každej nasledujúcej riedkej stolici tak,
aby nebola prekročená maximálna denná dávka, čo je 16 mg u dospelých a  6 mg na každých 20 kg
hmotnosti u detí.

Podávanie antipropulzív typu loperamid predstavuje iba symptomatickú liečbu hnačky. Vždy, keď je možné

diagnostikovať etiológiu, sa má v  prípade potreby začať s  príslušnou liečbou. Ak pri akútnej hnačke

nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, je potrebná konzultácia s lekárom.

Antidiaroické mikroorganizmy (systémovo)
 

Antidiaroické mikroorganizmy obnovujú normálnu črevnú flóru, ktorá je pri hnačke porušená. V  rámci

asistovaného samoliečenia akútnej hnačky, ako aj v  rámci prevencie cestovateľských hnačiek,

sa najčastejšie používajú perorálne prípravky s obsahom Saccharomyces buolardii. Okrem toho sa

môžu využiť pri liečbe hnačky aj ďalšie dostupné probiotiká.

Účinnosť  Saccharomyces boulardii  závisí od životaschopnosti kvasinkových buniek. Saccharomyces

boulardii  sú schopné viazať fimbriatické patogénne baktérie. Zároveň bola potvrdená inhibícia

rastu  vybraných mikroorganizmov:  Proteus mirabilis  a  vulgaris,  Salmonella typhi a  typhimusium,

Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, niektoré typy rodu Shigella a  Candida

albicans.

Saccharomyces boulardii tiež môže inhibovať rast Clostridium difficile a väzbu toxínových receptorov, ako aj

inhibovať účinok enterotoxických kmeňov Escherichia coli, ktoré spôsobujú hnačku.

V  modeli izolovanej črevnej  Saccharomyces boulardii  znížil prítok sodíka a  vody do lúmenu indukciou

inkubácie s toxínom cholery o 40 %.

V rámci symptomatickej liečby akútnej hnačky a  tiež v rámci prevencie cestovateľskej hnačky sú
lyofilizáty Saccharomyces boulardii použiteľné u dospelých osôb a  u detí od 2 rokov.

 

Črevné adsorbenty (systémovo)

 

Z črevných adsorbentov sa používa predovšetkým adsorpčné (aktívne) uhlie a diosmektit.

Črevné adsorbenty sa v GIT sa nevstrebávajú, ale viažu na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné

produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivujú. V

čreve tiež adsorbujú toxíny a vytvárajú inaktívne komplexy   s toxickými látkami, čím prerušujú

enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov.

Hlavnými indikáciami črevných adsorbentov sú okrem iného akútna hnačka spôsobená diétnou chybou,

menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných

základných ochorení, plynatosť, poruchy trávenia, dráždivé hrubé črevo a ulcerózna kolitída.

Antiflatulenciá (systémovo)

Z antiflatulencií sa pri asistovanom samoliečení používa predovšetkým simetikón. Ide o stabilný,

povrchovo aktívny polydimetylsiloxán, ktorý pôsobí v  tráviacej trubici ako surfaktant. Simetikón mení

povrchové napätie plynových bublín nachádzajúcich sa v natrávenej potrave a v hliene tráviaceho traktu,

čím dochádza k ich rozpadu. Uvoľnené plyny sa potom môžu absorbovať črevnými stenami a eliminovať

pomocou črevnej peristaltiky.

Simetikón pôsobí výlučne fyzikálne, nezúčastňuje sa na chemických reakciách a je farmakologicky a

fyziologicky inertný (po perorálnom podaní neabsorbuje a po prechode gastrointestinálnym traktom sa

vylučuje nezmenený).

Simetikón sa používa na symptomatickú liečbu gastrointestinálnych ťažkostí súvisiacich s plynatosťou,

napríklad meteorizmus alebo flatulencia.

 

Spazmolytiká (systémovo)

Spazmolytiká sú liečivá používané na symptomatickú liečbu kŕčov (spazmov) hladkého svalstva. V
rámci asistovaného samoliečenia sú vhodné iba na krátkodobé použitie. Opakované alebo dlhodobejšie

podávanie je nutné konzultovať s lekárom.

V  rámci asistovaného samoliečenia sa používajú butylskopolamín a   drataverín. Butylskopolamín má

spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu.  Ako derivát kvartérnej amóniovej soli

butylskopolamíniumbromid neprechádza do CNS, a preto sa ani nevyskytujú anticholinergické nežiaduce

účinky na CNS. Periférne anticholinergické účinky vyplývajú z blokády ganglia v stene orgánu, ako aj z

antimuskarínovej aktivity.

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii

fosfodiesterázy IV (PDE IV). PDE IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto

enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov. Tá vedie ku zníženiu

kontraktility hladkého svalstva, čo dáva predpoklad využitia pri stavoch spojených so spastickými stavmi

gastrointestinálneho traktu.

Fytofarmaká (systémovo)
 
V rámci fytofarmák sa používajú pri syndróme dráždivého čreva predovšetkým zmesné prípravky, ktorých

výsledným pôsobením sa zvýši základný tonus hladkého svalstva GIT. Na silne stimulovaných častiach GIT

sa následne prejavujú predovšetkým spasmolytické vlastnosti, zníži sa senzibilita na dráždenie vyvolané

rozťahovaním v čreve a zmierni sa meteorizmus.

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.

Častým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, účinné sú pri
akútnych vírusových hnačkách, ako aj pri hnačkách cestovateľov. Probiotiká sa môžu uplatňovať aj v

liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Rehydratácia pri hnačke

 

Dehydratácia je najzávažnejšou komplikáciou akútnej hnačky. Dehydratácia je definovaná ako

zníženie objemu celkovej telesnej tekutiny, ku ktorému dochádza pri negatívnej bilancii telesných tekutín

(straty prevažujú nad príjmom). Nedostatok vody v organizme môže spôsobiť problémy akútnej aj

chronickej povahy. Akútnymi príznakmi miernej dehydratácie sú bolesti hlavy, celková únava, ospalosť a

pokles celkovej výkonnosti (duševnej aj fyzickej).

Strata tekutín rovnajúca sa strate 2 % telesnej hmotnosti predstavuje až 20 % poklesu výkonu. Strata tekutín

5 % a viac zároveň znižuje odolnosť voči psychickej i fyzickej záťaži a môže vyústiť do metabolických

problémov, obehového zlyhávania až do šokového stavu. Kritickou hranicou pre zlyhanie obehového
systému je strata vody zodpovedajúca 12 % celkovej telesnej hmotnosti. Merateľné zvýšenie záťaže

kardiovaskulárneho systému je však preukázané pri stratách vody na úrovni 1 až 2 % telesnej hmotnosti.

Aj mierna dehydratácia má zároveň negatívny vplyv na prejavy a  prognózy chronických ochorení

(napríklad nefrolitiáza, urolitiáza, zápcha, námahová astma, hyperglykémia pri diabetickej ketoacidóze,

rekurentné infekcie močových ciest, hypertenzia a  iné kardiovaskulárne ochorenia ako cievne mozgové

príhody a podobne, žilové trombózy, cefalea alebo bronchopulmonálne poruchy).

Dôležité je, že pocit smädu ako základný obranný mechanizmus organizmu voči nedostatku tekutín, sa

u  človeka objavuje až vo chvíli, kedy miera celkovej dehydratácie organizmu dosahuje úroveň 1 až 2 %.

K fyziologickému oslabeniu pocitu smädu (tzv. polydipsii) prispieva predovšetkým vyšší vek.

V  prípade hnačky je dehydratácia hlavnou a   najnebezpečnejšou komplikáciou. V  rámci

asistovaného samoliečenia hnačky je preto rehydratácia základom poradenstva. Základným postupom

rehydratácie pri nekomplikovaných hnačkách je konzumácia vhodných nápojov.

Pri spätnej rehydratácii treba zároveň dodržiavať pravidlá regulovaného dopĺňania tekutín. Vypitie väčšieho

objemu vody v krátkom čase (napríklad príjem viac ako 1l vody za hodinu počas niekoľkých hodín po sebe)

môže totiž spôsobiť akútny stav známy ako „otrava vodou“. Jeho podstatou je hyponatriémia a môže mať

fatálne následky.

Rehydratácia by mala byť zavŕšená 24 hodín od vymiznutia príznakov hnačky a osoba by sa mala vrátiť do

štandardného pitného režimu.
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Akútny zápal močového mechúra

Zápal močového mechúra (cystitída) patrí medzi najčastejšie ochorenia urogenitálneho traktu

a obvykle má nekomplikovaný charakter. Najčastejšie sa rozvíja na podklade infekcie, pričom

sa prednostne objavuje u žien a  iba vzácne u mužov.

Charakteristickým symptómom akútnej cystitídy je dysúria, ktorá zahŕňa pocity pálenia a
rezania pri močení, frekventné močenie, pretrvávajúce nutkanie na močenie a bolesť
nad symfýzou. Zriedkavejšie sa môže sa pridružiť aj zvýšená teplota do 38°C. Približne u 40%

žien sa pri nekomplikovanej cystitíde vyskytuje aj hematúria.

Zvýšený výskyt cystitídy je spojený so zvýšenou sexuálnou aktivitou, používaním
intravaginálneho spermicídneho prípravku, kondómov, vnútromaternicového telieska
alebo diafragmy, ale aj pozitívnou anamnézou na infekčné ochorenie močových ciest v

minulosti.  

Obrázok 1: Všeobecná schéma starostlivosti o  nekomplikované akútne a   recidivujúce
infekcie močového mechúra – príznaky, prevencia a  liečba. (cyscontrol.sk)

 

Medzi ďalšie rizikové faktory akútnej cystitídy patrí gravidita, pohlavný styk (predovšetkým bez

následnej postkoitálnej profylaxie), nový sexuálny partner, inkontinencia moču, atrofická

vaginitída po menopauze, užívanie antibiotík a nedostatočná alebo nadmerná hygiena.

Za recidivujúce a chronické cystitídy považujeme stavy opakovania troch epizód
infekcie v  priebehu jedného roka, resp. dvoch epizód v  priebehu šiestich mesiacov.

Základným rozdielom medzi recidivujúcou a  chronickou cystitídou je ten, že pri recidivujúcich

infekciách je v období medzi nimi prítomný stav bez pozitívnych výsledkov kultivácií.

Väčšina prvý raz sa vyskytujúcich nekomplikovaných akútnych cystitíd má tendenciu odznieť

spontánne, pričom postačuje podporná liečba. Podporná liečba zahŕňa predovšetkým zvýšený

pitný režim (u dospelého minimálne 1,5 litra denne, optimálne asi 3 litre denne) a fytoterapiu. 

Obrázok 2: Preventívne opatrenia v  prevencii recidivujúcich cystitíd ako alternatíva
alebo doplnok k systémovej antibiotickej terapii. (solen.sk)

 

Z  fytofarmák sa v  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovanej akútnej cystitídy

uplatňujú predovšetkým prípravky s  obsahom brusnice veľkoplodej (Vaccinium

macrocarpon). Tú je možné uplatniť aj v doplnkovej liečbe cystitídy, pri ktorej bola primárne

indikovaná antibiotická liečba.

Asistované samoliečenie nekomplikovanej akútnej cystitídy nemá trvať dlhšie ako 48
hodín. V prípade pretrvávania alebo zhoršenia príznakov je potrebná konzultácia s  lekárom.

Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak sa od začiatku objavujú ako symptómy vysoké teploty, silné

bolesti a kŕče v podbruší alebo iné závažnejšie symptómy.

Osobitný význam zohrávajú prípravky z  brusníc u  recidivujúcich cystitíd, kedy sú spolu

s ostatnými režimovými opatreniami nástrojom na elimináciu recidív.

Ďalším možným doplnkom terapie v  prípade cystitíd sú urologické čajové zmesi, prípravky

s obsahom vresu obyčajného (Calluna vulgaris), prípravky s obsahom D-manózy a perorálna

substitúcia probiotík (predovšetkým rod Lactobacillus sp.). Z adjuvantných liečiv je možné voliť

analgetiká-antiflogistiká alebo spazmolytiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

2. D-manóza

3. Probiotiká

4. Xyloglukán

Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC),

organické kyseliny, fruktóza a vitamín C. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových

ciest, sa považujú najmä PAC, ktoré sú tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Najčastejšími pôvodcami akútnych infekcií močového mechúra sú kmene E.coli, v menšej miere sú to

Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiela spp., prípadne Enterococcus spp.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérie E.coli tak, že obsadzujú adhezínové zakončenia fimbrií, čím

bránia adhézii patogénu na epitelové bunky. Pre dosiahnutie požadovaného účinku prípravkov z brusnice je

potrebné, aby výsledná prijatá denná dávka obsahovala štandardne aspoň 36 mg PAC.

Účinky brusnice veľkoplodej sa vysvetľujú viacerými mechanizmami. Prvým z  nich je acidifikácia (zníženie

pH) moču, čo vedie k zníženému množeniu prítomných patogénov. Ďalším opísaným účinkom brusnicového

koncentrátu je schopnosť inhibície tvorby biofilmu. Tento efekt bol selektívne opísaný v prípade

uropatogénnych kmeňov E. coli a orálnych patogénov S. mutans a P. gingivalis.

Obrázok 3: Proantokyanidíny sa viažu na  adhezínové zakončenia fimbrií E.coli, čím bránia adhézii
patogénov na stenách epitelu močového mechúra, a tak zabraňujú rozvoju a   šíreniu akútneho
zápalu močového mechúra. (zdroj: nutribiolite.com)

 

Priame antibakteriálne pôsobenie preparátov z brusnice veľkoplodej nebolo nikdy preukázané. Vzhľadom

na existujúce mechanizmy pôsobenia sú však nielen vhodným nástrojom samoliečenia prvý raz sa

vyskytujúcich nekomplikovaných cystitíd, ktoré si nevyžadujú indikáciu antibiotík, ale aj vhodnou doplnkovou

liečbou pri antibiotickej terapii akútnej alebo chronickej cystitídy, resp. pri prevencii recidivujúcich infekcií

močového mechúra.

Prípravky s obsahom brusnice veľkoplodej sú použiteľné aj počas tehotenstva, avšak nesmú byť podávané

vo vysokých dávkach.

D-manóza

D-manóza je monosacharid, ktorý sa v  ľudskom tele nemetabolizuje a je vylučovaný v  chemicky

nezmenenej podobe do moču.

Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako u  PAC. V močovom mechúre sa D-manóza viaže na fimbrie

baktérií E.coli, a tým znižuje ich schopnosť adhézie k bunkám  epitelu. Zabraňuje sa tak rozvoju a  šíreniu

zápalu močového mechúra.

V  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovaných akútnych infekcií močového mechúra je možné

kombinovať D-manózu s extraktom z Vaccinium macrocarpon.

Probiotiká

Pri použití probiotík v  rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest využíva hneď niekoľko

mechanizmov. Probiotiká majú schopnosť znižovať pH moču a produkovať peroxid vodíka, čo samo o sebe

vedie k antibakteriálnemu pôsobeniu na uropatogény.

Zároveň sa u  probiotík predpokladá pozitívny imunomodulačný účinok, predovšetkým aktivácia T a  B

lymfocytov a zvýšená produkcia slizničného IgA a IgG. Probiotiká zároveň stimulujú fagocytózu.

Probiotiká sú použiteľné v rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest rovnako v perorálnej

forme, ako aj vo formách na lokálne použitie (vaginálne čapíky, globulky a kapsuly).

Xyloglukán
Xyloglukán, ako typ hemicelulózy, patrí medzi lineárne bezškrobové polysacharidy s krátkymi postrannými

reťazcami. Je použiteľný pri prevencii reinfekcie močových ciest. Po perorálnom použití pôsobí mechanicky

vo vnútri čreva, kde bráni kontaktu patogénov typu E.coli, prípadne iných G- baktérií vyvolávajúcich

infekcie močových ciest so sliznicou čreva.

Všeobecné zásady prevencie akútnej cystitídy

Piť dostatok tekutín.

Konzumovať jedlá a nápoje s nižším obsahom jednoduchých cukrov a disacharidov.

Konzumovať každodenne dostatok vlákniny.

Nezdržiavať vyprázdňovanie močového mechúra v prípade nutkania na malú potrebu.

Pri vykonávaní malej potreby počkať do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

V rámci bežnej hygieny používať neparfumované a šetrné kozmetické prípravky.

Používať prednostne bavlnenú spodnú bielizeň (pred použitím je možné bielizeň napariť horúcou parou).

Nevhodná je príliš tesná spodná bielizeň a odev.

Po plávaní alebo pobyte v spoločných priestoroch (kúpaliská, bazény, sauny, wellness centrá

a podobne) vykonajte v sprche dôkladnú očistu.

Dbať na ochranu krížovej oblasti chrbtice, chodidiel, ako aj samotných intímnych partií pred

vystavovaním chladu.

Vyhýbať sa sedeniu na zemi a na studených materiáloch (kameň, kov).

Pred sexuálnym stykom by obaja partneri mali absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po sexuálnom styku je vhodné vymočiť sa a absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po vykonaní veľkej potreby vykonávať toaletným papierom pohyb spredu dozadu a nie naopak. Pokiaľ je

možné použiť po veľkej potrebe sprchu alebo bidet.
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Akútny zápal močového mechúra

Zápal močového mechúra (cystitída) patrí medzi najčastejšie ochorenia urogenitálneho traktu

a obvykle má nekomplikovaný charakter. Najčastejšie sa rozvíja na podklade infekcie, pričom

sa prednostne objavuje u žien a  iba vzácne u mužov.

Charakteristickým symptómom akútnej cystitídy je dysúria, ktorá zahŕňa pocity pálenia a
rezania pri močení, frekventné močenie, pretrvávajúce nutkanie na močenie a bolesť
nad symfýzou. Zriedkavejšie sa môže sa pridružiť aj zvýšená teplota do 38°C. Približne u 40%

žien sa pri nekomplikovanej cystitíde vyskytuje aj hematúria.

Zvýšený výskyt cystitídy je spojený so zvýšenou sexuálnou aktivitou, používaním
intravaginálneho spermicídneho prípravku, kondómov, vnútromaternicového telieska
alebo diafragmy, ale aj pozitívnou anamnézou na infekčné ochorenie močových ciest v

minulosti.  

Obrázok 1: Všeobecná schéma starostlivosti o  nekomplikované akútne a   recidivujúce
infekcie močového mechúra – príznaky, prevencia a  liečba. (cyscontrol.sk)

 

Medzi ďalšie rizikové faktory akútnej cystitídy patrí gravidita, pohlavný styk (predovšetkým bez

následnej postkoitálnej profylaxie), nový sexuálny partner, inkontinencia moču, atrofická

vaginitída po menopauze, užívanie antibiotík a nedostatočná alebo nadmerná hygiena.

Za recidivujúce a chronické cystitídy považujeme stavy opakovania troch epizód
infekcie v  priebehu jedného roka, resp. dvoch epizód v  priebehu šiestich mesiacov.

Základným rozdielom medzi recidivujúcou a  chronickou cystitídou je ten, že pri recidivujúcich

infekciách je v období medzi nimi prítomný stav bez pozitívnych výsledkov kultivácií.

Väčšina prvý raz sa vyskytujúcich nekomplikovaných akútnych cystitíd má tendenciu odznieť

spontánne, pričom postačuje podporná liečba. Podporná liečba zahŕňa predovšetkým zvýšený

pitný režim (u dospelého minimálne 1,5 litra denne, optimálne asi 3 litre denne) a fytoterapiu. 

Obrázok 2: Preventívne opatrenia v  prevencii recidivujúcich cystitíd ako alternatíva
alebo doplnok k systémovej antibiotickej terapii. (solen.sk)

 

Z  fytofarmák sa v  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovanej akútnej cystitídy

uplatňujú predovšetkým prípravky s  obsahom brusnice veľkoplodej (Vaccinium

macrocarpon). Tú je možné uplatniť aj v doplnkovej liečbe cystitídy, pri ktorej bola primárne

indikovaná antibiotická liečba.

Asistované samoliečenie nekomplikovanej akútnej cystitídy nemá trvať dlhšie ako 48
hodín. V prípade pretrvávania alebo zhoršenia príznakov je potrebná konzultácia s  lekárom.

Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak sa od začiatku objavujú ako symptómy vysoké teploty, silné

bolesti a kŕče v podbruší alebo iné závažnejšie symptómy.

Osobitný význam zohrávajú prípravky z  brusníc u  recidivujúcich cystitíd, kedy sú spolu

s ostatnými režimovými opatreniami nástrojom na elimináciu recidív.

Ďalším možným doplnkom terapie v  prípade cystitíd sú urologické čajové zmesi, prípravky

s obsahom vresu obyčajného (Calluna vulgaris), prípravky s obsahom D-manózy a perorálna

substitúcia probiotík (predovšetkým rod Lactobacillus sp.). Z adjuvantných liečiv je možné voliť

analgetiká-antiflogistiká alebo spazmolytiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

2. D-manóza

3. Probiotiká

4. Xyloglukán

Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC),

organické kyseliny, fruktóza a vitamín C. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových

ciest, sa považujú najmä PAC, ktoré sú tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Najčastejšími pôvodcami akútnych infekcií močového mechúra sú kmene E.coli, v menšej miere sú to

Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiela spp., prípadne Enterococcus spp.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérie E.coli tak, že obsadzujú adhezínové zakončenia fimbrií, čím

bránia adhézii patogénu na epitelové bunky. Pre dosiahnutie požadovaného účinku prípravkov z brusnice je

potrebné, aby výsledná prijatá denná dávka obsahovala štandardne aspoň 36 mg PAC.

Účinky brusnice veľkoplodej sa vysvetľujú viacerými mechanizmami. Prvým z  nich je acidifikácia (zníženie

pH) moču, čo vedie k zníženému množeniu prítomných patogénov. Ďalším opísaným účinkom brusnicového

koncentrátu je schopnosť inhibície tvorby biofilmu. Tento efekt bol selektívne opísaný v prípade

uropatogénnych kmeňov E. coli a orálnych patogénov S. mutans a P. gingivalis.

Obrázok 3: Proantokyanidíny sa viažu na  adhezínové zakončenia fimbrií E.coli, čím bránia adhézii
patogénov na stenách epitelu močového mechúra, a tak zabraňujú rozvoju a   šíreniu akútneho
zápalu močového mechúra. (zdroj: nutribiolite.com)

 

Priame antibakteriálne pôsobenie preparátov z brusnice veľkoplodej nebolo nikdy preukázané. Vzhľadom

na existujúce mechanizmy pôsobenia sú však nielen vhodným nástrojom samoliečenia prvý raz sa

vyskytujúcich nekomplikovaných cystitíd, ktoré si nevyžadujú indikáciu antibiotík, ale aj vhodnou doplnkovou

liečbou pri antibiotickej terapii akútnej alebo chronickej cystitídy, resp. pri prevencii recidivujúcich infekcií

močového mechúra.

Prípravky s obsahom brusnice veľkoplodej sú použiteľné aj počas tehotenstva, avšak nesmú byť podávané

vo vysokých dávkach.

D-manóza

D-manóza je monosacharid, ktorý sa v  ľudskom tele nemetabolizuje a je vylučovaný v  chemicky

nezmenenej podobe do moču.

Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako u  PAC. V močovom mechúre sa D-manóza viaže na fimbrie

baktérií E.coli, a tým znižuje ich schopnosť adhézie k bunkám  epitelu. Zabraňuje sa tak rozvoju a  šíreniu

zápalu močového mechúra.

V  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovaných akútnych infekcií močového mechúra je možné

kombinovať D-manózu s extraktom z Vaccinium macrocarpon.

Probiotiká

Pri použití probiotík v  rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest využíva hneď niekoľko

mechanizmov. Probiotiká majú schopnosť znižovať pH moču a produkovať peroxid vodíka, čo samo o sebe

vedie k antibakteriálnemu pôsobeniu na uropatogény.

Zároveň sa u  probiotík predpokladá pozitívny imunomodulačný účinok, predovšetkým aktivácia T a  B

lymfocytov a zvýšená produkcia slizničného IgA a IgG. Probiotiká zároveň stimulujú fagocytózu.

Probiotiká sú použiteľné v rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest rovnako v perorálnej

forme, ako aj vo formách na lokálne použitie (vaginálne čapíky, globulky a kapsuly).

Xyloglukán
Xyloglukán, ako typ hemicelulózy, patrí medzi lineárne bezškrobové polysacharidy s krátkymi postrannými

reťazcami. Je použiteľný pri prevencii reinfekcie močových ciest. Po perorálnom použití pôsobí mechanicky

vo vnútri čreva, kde bráni kontaktu patogénov typu E.coli, prípadne iných G- baktérií vyvolávajúcich

infekcie močových ciest so sliznicou čreva.

Všeobecné zásady prevencie akútnej cystitídy

Piť dostatok tekutín.

Konzumovať jedlá a nápoje s nižším obsahom jednoduchých cukrov a disacharidov.

Konzumovať každodenne dostatok vlákniny.

Nezdržiavať vyprázdňovanie močového mechúra v prípade nutkania na malú potrebu.

Pri vykonávaní malej potreby počkať do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

V rámci bežnej hygieny používať neparfumované a šetrné kozmetické prípravky.

Používať prednostne bavlnenú spodnú bielizeň (pred použitím je možné bielizeň napariť horúcou parou).

Nevhodná je príliš tesná spodná bielizeň a odev.

Po plávaní alebo pobyte v spoločných priestoroch (kúpaliská, bazény, sauny, wellness centrá

a podobne) vykonajte v sprche dôkladnú očistu.

Dbať na ochranu krížovej oblasti chrbtice, chodidiel, ako aj samotných intímnych partií pred

vystavovaním chladu.

Vyhýbať sa sedeniu na zemi a na studených materiáloch (kameň, kov).

Pred sexuálnym stykom by obaja partneri mali absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po sexuálnom styku je vhodné vymočiť sa a absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po vykonaní veľkej potreby vykonávať toaletným papierom pohyb spredu dozadu a nie naopak. Pokiaľ je

možné použiť po veľkej potrebe sprchu alebo bidet.
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Akútny zápal močového mechúra

Zápal močového mechúra (cystitída) patrí medzi najčastejšie ochorenia urogenitálneho traktu

a obvykle má nekomplikovaný charakter. Najčastejšie sa rozvíja na podklade infekcie, pričom

sa prednostne objavuje u žien a  iba vzácne u mužov.

Charakteristickým symptómom akútnej cystitídy je dysúria, ktorá zahŕňa pocity pálenia a
rezania pri močení, frekventné močenie, pretrvávajúce nutkanie na močenie a bolesť
nad symfýzou. Zriedkavejšie sa môže sa pridružiť aj zvýšená teplota do 38°C. Približne u 40%

žien sa pri nekomplikovanej cystitíde vyskytuje aj hematúria.

Zvýšený výskyt cystitídy je spojený so zvýšenou sexuálnou aktivitou, používaním
intravaginálneho spermicídneho prípravku, kondómov, vnútromaternicového telieska
alebo diafragmy, ale aj pozitívnou anamnézou na infekčné ochorenie močových ciest v

minulosti.  

Obrázok 1: Všeobecná schéma starostlivosti o  nekomplikované akútne a   recidivujúce
infekcie močového mechúra – príznaky, prevencia a  liečba. (cyscontrol.sk)

 

Medzi ďalšie rizikové faktory akútnej cystitídy patrí gravidita, pohlavný styk (predovšetkým bez

následnej postkoitálnej profylaxie), nový sexuálny partner, inkontinencia moču, atrofická

vaginitída po menopauze, užívanie antibiotík a nedostatočná alebo nadmerná hygiena.

Za recidivujúce a chronické cystitídy považujeme stavy opakovania troch epizód
infekcie v  priebehu jedného roka, resp. dvoch epizód v  priebehu šiestich mesiacov.

Základným rozdielom medzi recidivujúcou a  chronickou cystitídou je ten, že pri recidivujúcich

infekciách je v období medzi nimi prítomný stav bez pozitívnych výsledkov kultivácií.

Väčšina prvý raz sa vyskytujúcich nekomplikovaných akútnych cystitíd má tendenciu odznieť

spontánne, pričom postačuje podporná liečba. Podporná liečba zahŕňa predovšetkým zvýšený

pitný režim (u dospelého minimálne 1,5 litra denne, optimálne asi 3 litre denne) a fytoterapiu. 

Obrázok 2: Preventívne opatrenia v  prevencii recidivujúcich cystitíd ako alternatíva
alebo doplnok k systémovej antibiotickej terapii. (solen.sk)

 

Z  fytofarmák sa v  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovanej akútnej cystitídy

uplatňujú predovšetkým prípravky s  obsahom brusnice veľkoplodej (Vaccinium

macrocarpon). Tú je možné uplatniť aj v doplnkovej liečbe cystitídy, pri ktorej bola primárne

indikovaná antibiotická liečba.

Asistované samoliečenie nekomplikovanej akútnej cystitídy nemá trvať dlhšie ako 48
hodín. V prípade pretrvávania alebo zhoršenia príznakov je potrebná konzultácia s  lekárom.

Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak sa od začiatku objavujú ako symptómy vysoké teploty, silné

bolesti a kŕče v podbruší alebo iné závažnejšie symptómy.

Osobitný význam zohrávajú prípravky z  brusníc u  recidivujúcich cystitíd, kedy sú spolu

s ostatnými režimovými opatreniami nástrojom na elimináciu recidív.

Ďalším možným doplnkom terapie v  prípade cyst itíd sú urologické čajové zmesi, prípravky

s obsahom vresu obyčajného (Calluna vulgaris), prípravky s obsahom D-manózy a perorálna

substitúcia probiotík (predovšetkým rod Lactobacillus sp.). Z adjuvantných liečiv je možné voliť

analgetiká-antiflogistiká alebo spazmolytiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

2. D-manóza

3. Probiotiká

4. Xyloglukán

Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC),

organické kyseliny, fruktóza a vitamín C. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových

ciest, sa považujú najmä PAC, ktoré sú tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Najčastejšími pôvodcami akútnych infekcií močového mechúra sú kmene E.coli, v menšej miere sú to

Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiela spp., prípadne Enterococcus spp.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérie E.coli tak, že obsadzujú adhezínové zakončenia fimbrií, čím

bránia adhézii patogénu na epitelové bunky. Pre dosiahnutie požadovaného účinku prípravkov z brusnice je

potrebné, aby výsledná prijatá denná dávka obsahovala štandardne aspoň 36 mg PAC.

Účinky brusnice veľkoplodej sa vysvetľujú viacerými mechanizmami. Prvým z  nich je acidifikácia (zníženie

pH) moču, čo vedie k zníženému množeniu prítomných patogénov. Ďalším opísaným účinkom brusnicového

koncentrátu je schopnosť inhibície tvorby biofilmu. Tento efekt bol selektívne opísaný v prípade

uropatogénnych kmeňov E. coli a orálnych patogénov S. mutans a P. gingivalis.

Obrázok 3: Proantokyanidíny sa viažu na  adhezínové zakončenia fimbrií E.coli, čím bránia adhézii
patogénov na stenách epitelu močového mechúra, a tak zabraňujú rozvoju a   šíreniu akútneho
zápalu močového mechúra. (zdroj: nutribiolite.com)

 

Priame antibakteriálne pôsobenie preparátov z brusnice veľkoplodej nebolo nikdy preukázané. Vzhľadom

na existujúce mechanizmy pôsobenia sú však nielen vhodným nástrojom samoliečenia prvý raz sa

vyskytujúcich nekomplikovaných cystitíd, ktoré si nevyžadujú indikáciu antibiotík, ale aj vhodnou doplnkovou

liečbou pri antibiotickej terapii akútnej alebo chronickej cystitídy, resp. pri prevencii recidivujúcich infekcií

močového mechúra.

Prípravky s obsahom brusnice veľkoplodej sú použiteľné aj počas tehotenstva, avšak nesmú byť podávané

vo vysokých dávkach.

D-manóza

D-manóza je monosacharid, ktorý sa v  ľudskom tele nemetabolizuje a je vylučovaný v  chemicky

nezmenenej podobe do moču.

Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako u  PAC. V močovom mechúre sa D-manóza viaže na fimbrie

baktérií E.coli, a tým znižuje ich schopnosť adhézie k bunkám  epitelu. Zabraňuje sa tak rozvoju a  šíreniu

zápalu močového mechúra.

V  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovaných akútnych infekcií močového mechúra je možné

kombinovať D-manózu s extraktom z Vaccinium macrocarpon.

Probiotiká

Pri použití probiotík v  rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest využíva hneď niekoľko

mechanizmov. Probiotiká majú schopnosť znižovať pH moču a produkovať peroxid vodíka, čo samo o sebe

vedie k antibakteriálnemu pôsobeniu na uropatogény.

Zároveň sa u  probiotík predpokladá pozitívny imunomodulačný účinok, predovšetkým aktivácia T a  B

lymfocytov a zvýšená produkcia slizničného IgA a IgG. Probiotiká zároveň stimulujú fagocytózu.

Probiotiká sú použiteľné v rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest rovnako v perorálnej

forme, ako aj vo formách na lokálne použitie (vaginálne čapíky, globulky a kapsuly).

Xyloglukán
Xyloglukán, ako typ hemicelulózy, patrí medzi lineárne bezškrobové polysacharidy s krátkymi postrannými

reťazcami. Je použiteľný pri prevencii reinfekcie močových ciest. Po perorálnom použití pôsobí mechanicky

vo vnútri čreva, kde bráni kontaktu patogénov typu E.coli, prípadne iných G- baktérií vyvolávajúcich

infekcie močových ciest so sliznicou čreva.

Všeobecné zásady prevencie akútnej cystitídy

Piť dostatok tekutín.

Konzumovať jedlá a nápoje s nižším obsahom jednoduchých cukrov a disacharidov.

Konzumovať každodenne dostatok vlákniny.

Nezdržiavať vyprázdňovanie močového mechúra v prípade nutkania na malú potrebu.

Pri vykonávaní malej potreby počkať do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

V rámci bežnej hygieny používať neparfumované a šetrné kozmetické prípravky.

Používať prednostne bavlnenú spodnú bielizeň (pred použitím je možné bielizeň napariť horúcou parou).

Nevhodná je príliš tesná spodná bielizeň a odev.

Po plávaní alebo pobyte v spoločných priestoroch (kúpaliská, bazény, sauny, wellness centrá

a podobne) vykonajte v sprche dôkladnú očistu.

Dbať na ochranu krížovej oblasti chrbtice, chodidiel, ako aj samotných intímnych partií pred

vystavovaním chladu.

Vyhýbať sa sedeniu na zemi a na studených materiáloch (kameň, kov).

Pred sexuálnym stykom by obaja partneri mali absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po sexuálnom styku je vhodné vymočiť sa a absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po vykonaní veľkej potreby vykonávať toaletným papierom pohyb spredu dozadu a nie naopak. Pokiaľ je

možné použiť po veľkej potrebe sprchu alebo bidet.
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Akútny zápal močového mechúra

Zápal močového mechúra (cystitída) patrí medzi najčastejšie ochorenia urogenitálneho traktu

a obvykle má nekomplikovaný charakter. Najčastejšie sa rozvíja na podklade infekcie, pričom

sa prednostne objavuje u žien a  iba vzácne u mužov.

Charakteristickým symptómom akútnej cystitídy je dysúria, ktorá zahŕňa pocity pálenia a
rezania pri močení, frekventné močenie, pretrvávajúce nutkanie na močenie a bolesť
nad symfýzou. Zriedkavejšie sa môže sa pridružiť aj zvýšená teplota do 38°C. Približne u 40%

žien sa pri nekomplikovanej cystitíde vyskytuje aj hematúria.

Zvýšený výskyt cystitídy je spojený so zvýšenou sexuálnou aktivitou, používaním
intravaginálneho spermicídneho prípravku, kondómov, vnútromaternicového telieska
alebo diafragmy, ale aj pozitívnou anamnézou na infekčné ochorenie močových ciest v

minulosti.  

Obrázok 1: Všeobecná schéma starostlivosti o  nekomplikované akútne a   recidivujúce
infekcie močového mechúra – príznaky, prevencia a  liečba. (cyscontrol.sk)

 

Medzi ďalšie rizikové faktory akútnej cystitídy patrí gravidita, pohlavný styk (predovšetkým bez

následnej postkoitálnej profylaxie), nový sexuálny partner, inkontinencia moču, atrofická

vaginitída po menopauze, užívanie antibiotík a nedostatočná alebo nadmerná hygiena.

Za recidivujúce a chronické cystitídy považujeme stavy opakovania troch epizód
infekcie v  priebehu jedného roka, resp. dvoch epizód v  priebehu šiestich mesiacov.

Základným rozdielom medzi recidivujúcou a  chronickou cystitídou je ten, že pri recidivujúcich

infekciách je v období medzi nimi prítomný stav bez pozitívnych výsledkov kultivácií.

Väčšina prvý raz sa vyskytujúcich nekomplikovaných akútnych cystitíd má tendenciu odznieť

spontánne, pričom postačuje podporná liečba. Podporná liečba zahŕňa predovšetkým zvýšený

pitný režim (u dospelého minimálne 1,5 litra denne, optimálne asi 3 litre denne) a fytoterapiu. 

Obrázok 2: Preventívne opatrenia v  prevencii recidivujúcich cystitíd ako alternatíva
alebo doplnok k systémovej antibiotickej terapii. (solen.sk)

 

Z  fytofarmák sa v  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovanej akútnej cystitídy

uplatňujú predovšetkým prípravky s  obsahom brusnice veľkoplodej (Vaccinium

macrocarpon). Tú je možné uplatniť aj v doplnkovej liečbe cystitídy, pri ktorej bola primárne

indikovaná antibiotická liečba.

Asistované samoliečenie nekomplikovanej akútnej cystitídy nemá trvať dlhšie ako 48
hodín. V prípade pretrvávania alebo zhoršenia príznakov je potrebná konzultácia s  lekárom.

Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak sa od začiatku objavujú ako symptómy vysoké teploty, silné

bolesti a kŕče v podbruší alebo iné závažnejšie symptómy.

Osobitný význam zohrávajú prípravky z  brusníc u  recidivujúcich cystitíd, kedy sú spolu

s ostatnými režimovými opatreniami nástrojom na elimináciu recidív.

Ďalším možným doplnkom terapie v  prípade cystitíd sú urologické čajové zmesi, prípravky

s obsahom vresu obyčajného (Calluna vulgaris), prípravky s obsahom D-manózy a perorálna

substitúcia probiotík (predovšetkým rod Lactobacillus sp.). Z adjuvantných liečiv je možné voliť

analgetiká-antiflogistiká alebo spazmolytiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

2. D-manóza

3. Probiotiká

4. Xyloglukán

Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC),

organické kyseliny, fruktóza a vitamín C. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových

ciest, sa považujú najmä PAC, ktoré sú tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Najčastejšími pôvodcami akútnych infekcií močového mechúra sú kmene E.coli, v menšej miere sú to

Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiela spp., prípadne Enterococcus spp.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérie E.coli tak, že obsadzujú adhezínové zakončenia fimbrií, čím

bránia adhézii patogénu na epitelové bunky. Pre dosiahnutie požadovaného účinku prípravkov z brusnice je

potrebné, aby výsledná prijatá denná dávka obsahovala štandardne aspoň 36 mg PAC.

Účinky brusnice veľkoplodej sa vysvetľujú viacerými mechanizmami. Prvým z  nich je acidifikácia (zníženie

pH) moču, čo vedie k zníženému množeniu prítomných patogénov. Ďalším opísaným účinkom brusnicového

koncentrátu je schopnosť inhibície tvorby biofilmu. Tento efekt bol selektívne opísaný v prípade

uropatogénnych kmeňov E. coli a orálnych patogénov S. mutans a P. gingivalis.

Obrázok 3: Proantokyanidíny sa viažu na  adhezínové zakončenia fimbrií E.coli, čím bránia adhézii
patogénov na stenách epitelu močového mechúra, a tak zabraňujú rozvoju a   šíreniu akútneho
zápalu močového mechúra. (zdroj: nutribiolite.com)

 

Priame antibakteriálne pôsobenie preparátov z brusnice veľkoplodej nebolo nikdy preukázané. Vzhľadom

na existujúce mechanizmy pôsobenia sú však nielen vhodným nástrojom samoliečenia prvý raz sa

vyskytujúcich nekomplikovaných cystitíd, ktoré si nevyžadujú indikáciu antibiotík, ale aj vhodnou doplnkovou

liečbou pri antibiotickej terapii akútnej alebo chronickej cystitídy, resp. pri prevencii recidivujúcich infekcií

močového mechúra.

Prípravky s obsahom brusnice veľkoplodej sú použiteľné aj počas tehotenstva, avšak nesmú byť podávané

vo vysokých dávkach.

D-manóza

D-manóza je monosacharid, ktorý sa v  ľudskom tele nemetabolizuje a je vylučovaný v  chemicky

nezmenenej podobe do moču.

Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako u  PAC. V močovom mechúre sa D-manóza viaže na fimbrie

baktérií E.coli, a tým znižuje ich schopnosť adhézie k bunkám  epitelu. Zabraňuje sa tak rozvoju a  šíreniu

zápalu močového mechúra.

V  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovaných akútnych infekcií močového mechúra je možné

kombinovať D-manózu s extraktom z Vaccinium macrocarpon.

Probiotiká

Pri použití probiotík v  rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest využíva hneď niekoľko

mechanizmov. Probiotiká majú schopnosť znižovať pH moču a produkovať peroxid vodíka, čo samo o sebe

vedie k antibakteriálnemu pôsobeniu na uropatogény.

Zároveň sa u  probiotík predpokladá pozitívny imunomodulačný účinok, predovšetkým aktivácia T a  B

lymfocytov a zvýšená produkcia slizničného IgA a IgG. Probiotiká zároveň stimulujú fagocytózu.

Probiotiká sú použiteľné v rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest rovnako v perorálnej

forme, ako aj vo formách na lokálne použitie (vaginálne čapíky, globulky a kapsuly).

Xyloglukán
Xyloglukán, ako typ hemicelulózy, patrí medzi lineárne bezškrobové polysacharidy s krátkymi postrannými

reťazcami. Je použiteľný pri prevencii reinfekcie močových ciest. Po perorálnom použití pôsobí mechanicky

vo vnútri čreva, kde bráni kontaktu patogénov typu E.coli, prípadne iných G- baktérií vyvolávajúcich

infekcie močových ciest so sliznicou čreva.

Všeobecné zásady prevencie akútnej cystitídy

Piť dostatok tekutín.

Konzumovať jedlá a nápoje s nižším obsahom jednoduchých cukrov a disacharidov.

Konzumovať každodenne dostatok vlákniny.

Nezdržiavať vyprázdňovanie močového mechúra v prípade nutkania na malú potrebu.

Pri vykonávaní malej potreby počkať do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

V rámci bežnej hygieny používať neparfumované a šetrné kozmetické prípravky.

Používať prednostne bavlnenú spodnú bielizeň (pred použitím je možné bielizeň napariť horúcou parou).

Nevhodná je príliš tesná spodná bielizeň a odev.

Po plávaní alebo pobyte v spoločných priestoroch (kúpaliská, bazény, sauny, wellness centrá

a podobne) vykonajte v sprche dôkladnú očistu.

Dbať na ochranu krížovej oblasti chrbtice, chodidiel, ako aj samotných intímnych partií pred

vystavovaním chladu.

Vyhýbať sa sedeniu na zemi a na studených materiáloch (kameň, kov).

Pred sexuálnym stykom by obaja partneri mali absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po sexuálnom styku je vhodné vymočiť sa a absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po vykonaní veľkej potreby vykonávať toaletným papierom pohyb spredu dozadu a nie naopak. Pokiaľ je

možné použiť po veľkej potrebe sprchu alebo bidet.
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Zdieľať     

Akútny zápal močového mechúra

Zápal močového mechúra (cystitída) patrí medzi najčastejšie ochorenia urogenitálneho traktu

a obvykle má nekomplikovaný charakter. Najčastejšie sa rozvíja na podklade infekcie, pričom

sa prednostne objavuje u žien a  iba vzácne u mužov.

Charakteristickým symptómom akútnej cystitídy je dysúria, ktorá zahŕňa pocity pálenia a
rezania pri močení, frekventné močenie, pretrvávajúce nutkanie na močenie a bolesť
nad symfýzou. Zriedkavejšie sa môže sa pridružiť aj zvýšená teplota do 38°C. Približne u 40%

žien sa pri nekomplikovanej cystitíde vyskytuje aj hematúria.

Zvýšený výskyt cystitídy je spojený so zvýšenou sexuálnou aktivitou, používaním
intravaginálneho spermicídneho prípravku, kondómov, vnútromaternicového telieska
alebo diafragmy, ale aj pozitívnou anamnézou na infekčné ochorenie močových ciest v

minulosti.  

Obrázok 1: Všeobecná schéma starostlivosti o  nekomplikované akútne a   recidivujúce
infekcie močového mechúra – príznaky, prevencia a  liečba. (cyscontrol.sk)

 

Medzi ďalšie rizikové faktory akútnej cystitídy patrí gravidita, pohlavný styk (predovšetkým bez

následnej postkoitálnej profylaxie), nový sexuálny partner, inkontinencia moču, atrofická

vaginitída po menopauze, užívanie antibiotík a nedostatočná alebo nadmerná hygiena.

Za recidivujúce a chronické cystitídy považujeme stavy opakovania troch epizód
infekcie v  priebehu jedného roka, resp. dvoch epizód v  priebehu šiestich mesiacov.

Základným rozdielom medzi recidivujúcou a  chronickou cystitídou je ten, že pri recidivujúcich

infekciách je v období medzi nimi prítomný stav bez pozitívnych výsledkov kultivácií.

Väčšina prvý raz sa vyskytujúcich nekomplikovaných akútnych cystitíd má tendenciu odznieť

spontánne, pričom postačuje podporná liečba. Podporná liečba zahŕňa predovšetkým zvýšený

pitný režim (u dospelého minimálne 1,5 litra denne, optimálne asi 3 litre denne) a fytoterapiu. 

Obrázok 2: Preventívne opatrenia v  prevencii recidivujúcich cystitíd ako alternatíva
alebo doplnok k systémovej antibiotickej terapii. (solen.sk)

 

Z  fytofarmák sa v  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovanej akútnej cystitídy

uplatňujú predovšetkým prípravky s  obsahom brusnice veľkoplodej (Vaccinium

macrocarpon). Tú je možné uplatniť aj v doplnkovej liečbe cystitídy, pri ktorej bola primárne

indikovaná antibiotická liečba.

Asistované samoliečenie nekomplikovanej akútnej cystitídy nemá trvať dlhšie ako 48
hodín. V prípade pretrvávania alebo zhoršenia príznakov je potrebná konzultácia s  lekárom.

Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak sa od začiatku objavujú ako symptómy vysoké teploty, silné

bolesti a kŕče v podbruší alebo iné závažnejšie symptómy.

Osobitný význam zohrávajú prípravky z  brusníc u  recidivujúcich cystitíd, kedy sú spolu

s ostatnými režimovými opatreniami nástrojom na elimináciu recidív.

Ďalším možným doplnkom terapie v  prípade cystitíd sú urologické čajové zmesi, prípravky

s obsahom vresu obyčajného (Calluna vulgaris), prípravky s obsahom D-manózy a perorálna

substitúcia probiotík (predovšetkým rod Lactobacillus sp.). Z adjuvantných liečiv je možné voliť

analgetiká-antiflogistiká alebo spazmolytiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

2. D-manóza

3. Probiotiká

4. Xyloglukán

Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC),

organické kyseliny, fruktóza a vitamín C. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových

ciest, sa považujú najmä PAC, ktoré sú tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Najčastejšími pôvodcami akútnych infekcií močového mechúra sú kmene E.coli, v menšej miere sú to

Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiela spp., prípadne Enterococcus spp.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérie E.coli tak, že obsadzujú adhezínové zakončenia fimbrií, čím

bránia adhézii patogénu na epitelové bunky. Pre dosiahnutie požadovaného účinku prípravkov z brusnice je

potrebné, aby výsledná prijatá denná dávka obsahovala štandardne aspoň 36 mg PAC.

Účinky brusnice veľkoplodej sa vysvetľujú viacerými mechanizmami. Prvým z  nich je acidifikácia (zníženie

pH) moču, čo vedie k zníženému množeniu prítomných patogénov. Ďalším opísaným účinkom brusnicového

koncentrátu je schopnosť inhibície tvorby biofilmu. Tento efekt bol selektívne opísaný v prípade

uropatogénnych kmeňov E. coli a orálnych patogénov S. mutans a P. gingivalis.

Obrázok 3: Proantokyanidíny sa viažu na adhezínové zakončenia fimbrií E.coli, čím bránia adhézii
patogénov na stenách epitelu močového mechúra, a tak zabraňujú rozvoju a   šíreniu akútneho
zápalu močového mechúra. (zdroj: nutribiolite.com)

 

Priame antibakteriálne pôsobenie preparátov z brusnice veľkoplodej nebolo nikdy preukázané. Vzhľadom

na existujúce mechanizmy pôsobenia sú však nielen vhodným nástrojom samoliečenia prvý raz sa

vyskytujúcich nekomplikovaných cystitíd, ktoré si nevyžadujú indikáciu antibiotík, ale aj vhodnou doplnkovou

liečbou pri antibiotickej terapii akútnej alebo chronickej cystitídy, resp. pri prevencii recidivujúcich infekcií

močového mechúra.

Prípravky s obsahom brusnice veľkoplodej sú použiteľné aj počas tehotenstva, avšak nesmú byť podávané

vo vysokých dávkach.

D-manóza

D-manóza je monosacharid, ktorý sa v  ľudskom tele nemetabolizuje a je vylučovaný v  chemicky

nezmenenej podobe do moču.

Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako u  PAC. V močovom mechúre sa D-manóza viaže na fimbrie

baktérií E.coli, a tým znižuje ich schopnosť adhézie k bunkám  epitelu. Zabraňuje sa tak rozvoju a  šíreniu

zápalu močového mechúra.

V  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovaných akútnych infekcií močového mechúra je možné

kombinovať D-manózu s extraktom z Vaccinium macrocarpon.

Probiotiká

Pri použití probiotík v  rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest využíva hneď niekoľko

mechanizmov. Probiotiká majú schopnosť znižovať pH moču a produkovať peroxid vodíka, čo samo o sebe

vedie k antibakteriálnemu pôsobeniu na uropatogény.

Zároveň sa u  probiotík predpokladá pozitívny imunomodulačný účinok, predovšetkým aktivácia T a  B

lymfocytov a zvýšená produkcia slizničného IgA a IgG. Probiotiká zároveň stimulujú fagocytózu.

Probiotiká sú použiteľné v rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest rovnako v perorálnej

forme, ako aj vo formách na lokálne použitie (vaginálne čapíky, globulky a kapsuly).

Xyloglukán
Xyloglukán, ako typ hemicelulózy, patrí medzi lineárne bezškrobové polysacharidy s krátkymi postrannými

reťazcami. Je použiteľný pri prevencii reinfekcie močových ciest. Po perorálnom použití pôsobí mechanicky

vo vnútri čreva, kde bráni kontaktu patogénov typu E.coli, prípadne iných G- baktérií vyvolávajúcich

infekcie močových ciest so sliznicou čreva.

Všeobecné zásady prevencie akútnej cystitídy

Piť dostatok tekutín.

Konzumovať jedlá a nápoje s nižším obsahom jednoduchých cukrov a disacharidov.

Konzumovať každodenne dostatok vlákniny.

Nezdržiavať vyprázdňovanie močového mechúra v prípade nutkania na malú potrebu.

Pri vykonávaní malej potreby počkať do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

V rámci bežnej hygieny používať neparfumované a šetrné kozmetické prípravky.

Používať prednostne bavlnenú spodnú bielizeň (pred použitím je možné bielizeň napariť horúcou parou).

Nevhodná je príliš tesná spodná bielizeň a odev.

Po plávaní alebo pobyte v spoločných priestoroch (kúpaliská, bazény, sauny, wellness centrá

a podobne) vykonajte v sprche dôkladnú očistu.

Dbať na ochranu krížovej oblasti chrbtice, chodidiel, ako aj samotných intímnych partií pred

vystavovaním chladu.

Vyhýbať sa sedeniu na zemi a na studených materiáloch (kameň, kov).

Pred sexuálnym stykom by obaja partneri mali absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po sexuálnom styku je vhodné vymočiť sa a absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po vykonaní veľkej potreby vykonávať toaletným papierom pohyb spredu dozadu a nie naopak. Pokiaľ je

možné použiť po veľkej potrebe sprchu alebo bidet.
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Zdieľať     

Akútny zápal močového mechúra

Zápal močového mechúra (cystitída) patrí medzi najčastejšie ochorenia urogenitálneho traktu

a obvykle má nekomplikovaný charakter. Najčastejšie sa rozvíja na podklade infekcie, pričom

sa prednostne objavuje u žien a  iba vzácne u mužov.

Charakteristickým symptómom akútnej cystitídy je dysúria, ktorá zahŕňa pocity pálenia a
rezania pri močení, frekventné močenie, pretrvávajúce nutkanie na močenie a bolesť
nad symfýzou. Zriedkavejšie sa môže sa pridružiť aj zvýšená teplota do 38°C. Približne u 40%

žien sa pri nekomplikovanej cystitíde vyskytuje aj hematúria.

Zvýšený výskyt cystitídy je spojený so zvýšenou sexuálnou aktivitou, používaním
intravaginálneho spermicídneho prípravku, kondómov, vnútromaternicového telieska
alebo diafragmy, ale aj pozitívnou anamnézou na infekčné ochorenie močových ciest v

minulosti.  

Obrázok 1: Všeobecná schéma starostlivosti o  nekomplikované akútne a   recidivujúce
infekcie močového mechúra – príznaky, prevencia a  liečba. (cyscontrol.sk)

 

Medzi ďalšie rizikové faktory akútnej cystitídy patrí gravidita, pohlavný styk (predovšetkým bez

následnej postkoitálnej profylaxie), nový sexuálny partner, inkontinencia moču, atrofická

vaginitída po menopauze, užívanie antibiotík a nedostatočná alebo nadmerná hygiena.

Za recidivujúce a chronické cystitídy považujeme stavy opakovania troch epizód
infekcie v  priebehu jedného roka, resp. dvoch epizód v  priebehu šiestich mesiacov.

Základným rozdielom medzi recidivujúcou a  chronickou cystitídou je ten, že pri recidivujúcich

infekciách je v období medzi nimi prítomný stav bez pozitívnych výsledkov kultivácií.

Väčšina prvý raz sa vyskytujúcich nekomplikovaných akútnych cystitíd má tendenciu odznieť

spontánne, pričom postačuje podporná liečba. Podporná liečba zahŕňa predovšetkým zvýšený

pitný režim (u dospelého minimálne 1,5 litra denne, optimálne asi 3 litre denne) a fytoterapiu. 

Obrázok 2: Preventívne opatrenia v  prevencii recidivujúcich cystitíd ako alternatíva
alebo doplnok k systémovej antibiotickej terapii. (solen.sk)

 

Z  fytofarmák sa v  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovanej akútnej cystitídy

uplatňujú predovšetkým prípravky s  obsahom brusnice veľkoplodej (Vaccinium

macrocarpon). Tú je možné uplatniť aj v doplnkovej liečbe cystitídy, pri ktorej bola primárne

indikovaná antibiotická liečba.

Asistované samoliečenie nekomplikovanej akútnej cystitídy nemá trvať dlhšie ako 48
hodín. V prípade pretrvávania alebo zhoršenia príznakov je potrebná konzultácia s  lekárom.

Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak sa od začiatku objavujú ako symptómy vysoké teploty, silné

bolesti a kŕče v podbruší alebo iné závažnejšie symptómy.

Osobitný význam zohrávajú prípravky z  brusníc u  recidivujúcich cystitíd, kedy sú spolu

s ostatnými režimovými opatreniami nástrojom na elimináciu recidív.

Ďalším možným doplnkom terapie v  prípade cystitíd sú urologické čajové zmesi, prípravky

s obsahom vresu obyčajného (Calluna vulgaris), prípravky s obsahom D-manózy a perorálna

substitúcia probiotík (predovšetkým rod Lactobacillus sp.). Z adjuvantných liečiv je možné voliť

analgetiká-antiflogistiká alebo spazmolytiká.

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

2. D-manóza

3. Probiotiká

4. Xyloglukán

Brusnica veľkoplodá (Vaccinium macrocarpon)

Hlavnými obsahovými zložkami kanadských brusníc (Vaccinium macrocarpon) sú proantokyanidíny (PAC),

organické kyseliny, fruktóza a vitamín C. Za hlavnú obsahovú látku, ktorá ovplyvňuje infekcie močových

ciest, sa považujú najmä PAC, ktoré sú tvorené polymérnymi reťazcami flavonoidov.

Najčastejšími pôvodcami akútnych infekcií močového mechúra sú kmene E.coli, v menšej miere sú to

Proteus spp., Staphylococcus spp., Klebsiela spp., prípadne Enterococcus spp.

Proantokyanidíny sa viažu na povrch baktérie E.coli tak, že obsadzujú adhezínové zakončenia fimbrií, čím

bránia adhézii patogénu na epitelové bunky. Pre dosiahnutie požadovaného účinku prípravkov z brusnice je

potrebné, aby výsledná prijatá denná dávka obsahovala štandardne aspoň 36 mg PAC.

Účinky brusnice veľkoplodej sa vysvetľujú viacerými mechanizmami. Prvým z  nich je acidifikácia (zníženie

pH) moču, čo vedie k zníženému množeniu prítomných patogénov. Ďalším opísaným účinkom brusnicového

koncentrátu je schopnosť inhibície tvorby biofilmu. Tento efekt bol selektívne opísaný v prípade

uropatogénnych kmeňov E. coli a orálnych patogénov S. mutans a P. gingivalis.

Obrázok 3: Proantokyanidíny sa viažu na  adhezínové zakončenia fimbrií E.coli, čím bránia adhézii
patogénov na stenách epitelu močového mechúra, a tak zabraňujú rozvoju a   šíreniu akútneho
zápalu močového mechúra. (zdroj: nutribiolite.com)

 

Priame antibakteriálne pôsobenie preparátov z brusnice veľkoplodej nebolo nikdy preukázané. Vzhľadom

na existujúce mechanizmy pôsobenia sú však nielen vhodným nástrojom samoliečenia prvý raz sa

vyskytujúcich nekomplikovaných cystitíd, ktoré si nevyžadujú indikáciu antibiotík, ale aj vhodnou doplnkovou

liečbou pri antibiotickej terapii akútnej alebo chronickej cystitídy, resp. pri prevencii recidivujúcich infekcií

močového mechúra.

Prípravky s obsahom brusnice veľkoplodej sú použiteľné aj počas tehotenstva, avšak nesmú byť podávané

vo vysokých dávkach.

D-manóza

D-manóza je monosacharid, ktorý sa v  ľudskom tele nemetabolizuje a je vylučovaný v  chemicky

nezmenenej podobe do moču.

Mechanizmus pôsobenia je obdobný ako u  PAC. V močovom mechúre sa D-manóza viaže na fimbrie

baktérií E.coli, a tým znižuje ich schopnosť adhézie k bunkám  epitelu. Zabraňuje sa tak rozvoju a  šíreniu

zápalu močového mechúra.

V  rámci asistovaného samoliečenia nekomplikovaných akútnych infekcií močového mechúra je možné

kombinovať D-manózu s extraktom z Vaccinium macrocarpon.

Probiotiká

Pri použití probiotík v  rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest využíva hneď niekoľko

mechanizmov. Probiotiká majú schopnosť znižovať pH moču a produkovať peroxid vodíka, čo samo o sebe

vedie k antibakteriálnemu pôsobeniu na uropatogény.

Zároveň sa u  probiotík predpokladá pozitívny imunomodulačný účinok, predovšetkým aktivácia T a  B

lymfocytov a zvýšená produkcia slizničného IgA a IgG. Probiotiká zároveň stimulujú fagocytózu.

Probiotiká sú použiteľné v rámci prevencie infekcie, resp. reinfekcie močových ciest rovnako v perorálnej

forme, ako aj vo formách na lokálne použitie (vaginálne čapíky, globulky a kapsuly).

Xyloglukán
Xyloglukán, ako typ hemicelulózy, patrí medzi lineárne bezškrobové polysacharidy s krátkymi postrannými

reťazcami. Je použiteľný pri prevencii reinfekcie močových ciest. Po perorálnom použití pôsobí mechanicky

vo vnútri čreva, kde bráni kontaktu patogénov typu E.coli, prípadne iných G- baktérií vyvolávajúcich

infekcie močových ciest so sliznicou čreva.

Všeobecné zásady prevencie akútnej cystitídy

Piť dostatok tekutín.

Konzumovať jedlá a nápoje s nižším obsahom jednoduchých cukrov a disacharidov.

Konzumovať každodenne dostatok vlákniny.

Nezdržiavať vyprázdňovanie močového mechúra v prípade nutkania na malú potrebu.

Pri vykonávaní malej potreby počkať do úplného vyprázdnenia močového mechúra.

V rámci bežnej hygieny používať neparfumované a šetrné kozmetické prípravky.

Používať prednostne bavlnenú spodnú bielizeň (pred použitím je možné bielizeň napariť horúcou parou).

Nevhodná je príliš tesná spodná bielizeň a odev.

Po plávaní alebo pobyte v spoločných priestoroch (kúpaliská, bazény, sauny, wellness centrá

a podobne) vykonajte v sprche dôkladnú očistu.

Dbať na ochranu krížovej oblasti chrbtice, chodidiel, ako aj samotných intímnych partií pred

vystavovaním chladu.

Vyhýbať sa sedeniu na zemi a na studených materiáloch (kameň, kov).

Pred sexuálnym stykom by obaja partneri mali absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po sexuálnom styku je vhodné vymočiť sa a absolvovať celkovú očistu pod sprchou.

Po vykonaní veľkej potreby vykonávať toaletným papierom pohyb spredu dozadu a nie naopak. Pokiaľ je

možné použiť po veľkej potrebe sprchu alebo bidet.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organizmus človeka .

Nedost atočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organizmus človeka .

Nedost atočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organizmus človeka .

Nedost atočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organizmus človeka .

Nedost atočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organizmus človeka .

Nedost atočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organiz mus človeka .

Nedostatočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Nedostatočné trávenie patrí medzi veľmi časté typy porúch trávenia. Zjednodušene môžeme

nedostatočné trávenie charakterizovať ako nedostatočné trávenie makronutričných zložiek

potravy (tukov, bielkovín, sacharidov).

Najčastejšími príčinami nedostatočného trávenia (maldigescie), s  ktorými
prichádzajú pacienti do lekárne, sú dietárne pochybenia (nadmerná konzumácia

potravín, konzumácia potravín s vysokým podielom tuku či konzumácia potravín, ktoré daná

osoba toleruje v zníženej miere alebo vôbec).

Obrázok 1: Všeobecná schéma trávenia hlavných makronutrientov (cukrov, tukov
a   bielkovín) a   ich štiepenie na konečné produkty, ktoré následne podliehajú
vstrebávaniu. (zdroj: brainmarket.sk)

 

Z  funkčných príčin býva na pozadí nedostatočného trávenia najčastejšie porucha

pankreatickej sekrécie typu exokrinnej nedostatočnosti rôzneho pôvodu. Dôsledkom

nedostatočnej produkcie pankreatických enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a podobne) je

potom nedostatočný rozklad (trávenie) uvedených makronutrientov s  následnými prejavmi

ako napríklad nechutenstvo, pocit plnosti, nadúvanie, nevoľnosť, prípadne následná hnačka

alebo zápcha.

 

Poruchy trávenia tukov

 

Trávenie tukov začína pri prechode tráveniny zo žalúdka do dvanástnika. Počas mechanického

spracovávania potravy v  žalúdku sa tukové zložky potravy formujú do kvapôčok guľovitého

tvaru s relatívne veľkým priemerom.

Po prechode do dvanástnika sa do tráveniny dostávajú žlčové kyseliny, ktoré fungujú ako

emulgátory. Výsledkom ich aktivity je emulgácia tuku na malé kvapôčky, čím sa zväčší plocha

pre následné pôsobenie pankreatickej lipázy, ktorá uplatňuje svoj účinok práve na fázovom

rozhraní voda-tuk.

Obrázok 2: Schéma trávenia a vstrebávania tukových zložiek potravy a  ich ďalší osud
v organizme. (zdroj: adc.sk)

 

Pankreatická lipáza je enzým tvorený a  vylučovaný pankreasom do dvanástnika ako súčasť

pankreatickej šťavy. Úlohou lipázy je rozkladať triglyceridy na monoglyceridy a mastné kyseliny,

ktoré sa v tejto podobe následne môžu vstrebávať.

Nadmerná konzumácia potravy bohatej na tuky, poruchy tvorby a   vylučovania žlče,
nedostatočná produkcia a   vylučovanie pankreatickej lipázy a   kombinácia týchto
dvoch faktorov patria medzi najčastejšie príčiny bežných porúch trávenia tukov.

Poruchy trávenia tukov a následná dyspepsia vinou nadmernej konzumácie potravy bohatej na

lipidy sú najčastejšou bežnou poruchou, na ktorú sa pacienti v  lekárni sťažujú. Uvedené

problémy sa manifestujú pocitmi plnosti, nadúvaním, nechutenstvom a ďalšími ťažkosťami GIT

(flatulencia, celkový diskomfort, poruchy vylučovania stolice a podobne).

V prípade substitúcie lipázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle potrebné

podať aspoň 10 000 až 20 000 jednotiek lipázy.

Poruchy trávenia škrobu

 

Najväčšiu časť kalorického príjmu spravidla vykrývajú cukry (sacharidy), pričom najväčšia časť

obvykle pripadá na škrob.

Trávenie škrobu sa začína už v ústnej dutine, kde pôsobí slinná amyláza. Trávenie škrobu

pokračuje v tenkom čreve, kam sa v rámci pankreatickej šťavy vylučuje pankreatická amyláza.

Výsledkom štiepenia sacharidov sú najprv disacharidy (sacharóza, maltóza, glukóza, laktóza)

a v poslednom stupni monosacharidy, ktoré sa následne resorbujú.

Obrázok 3: Schéma trávenia a vstrebávania sacharidových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

V  skupine cukrov sa relatívne často objavujú poruchy trávenia disacharidov, resp.
poruchy vstrebávania jednoduchých cukrov, ktoré taktiež môžu vyvolávať dyspepsie.
V tomto prípade však ide skôr o stavy intolerancie, ktoré sa terapeuticky riešia inak ako bežné

nezávažné poruchy trávenia.

Napriek tomu, že najčastejšie sú to tuky, ktoré spôsobujú stavy nedostatočnosti trávenia,

nadmerný prísun škrobových jedál alebo ich nižšia miera tolerovateľnosti bývajú taktiež

relatívne častou príčinou dyspepsií. Do tejto skupiny môžeme okrem potravín bohatých na

škrob zaradiť aj strukoviny a niektoré typy ovocia a zeleniny.

V  prípade substitúcie amylázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 7 000 až 15 000 jednotiek lipázy.

 

Poruchy trávenia bielkovín

 

Bielkovinová (proteínová) zložka stravy predstavuje u človeka približne 10 až 15 % z celkového

denného kalorického príjmu.

Trávenie proteínov začína v  žalúdku pri veľmi kyslom pH. Práve v  kyslom prostredí

žalúdočnej kyseliny sa prítomný proenzým pepsinogén mení na aktívny pepsín, ktorý začína

proces trávenia bielkovín.

Obrázok 4: Schéma trávenia a vstrebávania bielkovinových zložiek potravy a  ich ďalší
osud v organizme. (zdroj: adc.sk) 
 

Pre trávenie bielkovín je však rozhodujúca aktivita pankreatickej proteázy, ktorá má charakter

endopeptidázy a  štiepi bielkoviny na kratšie peptidy, z  ktorých sa následne pôsobením

exopeptidáz odštepujú terminálne aminokyseliny.

Výsledkom procesu trávenia proteínov sú aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané do enterocytov

prostredníctvom aktívnych prenášačov. Okrem toho dokážu cestou ATP-áz vstrebávať aj

jednoduchšie dipeptidy a tripeptidy, ktorých štiepenie na výsledné aminokyseliny zabezpečujú

bunkové peptidázy.

Enterocyty dokážu vstrebávať aj dlhšie peptidové reťazce, a to pomocou procesu transcytózy.

Takto sa do portálneho obehu môžu dostať aj kratšie reťazce aminokyselín.

Poruchy trávenia bielkovín patria v  porovnaní s  tukmi a   škrobmi k  menej častým
pôvodcom zažívacích dyspepsií, ktoré radíme medzi stavy nedostatočného trávenia.
Vyskytujú sa predovšetkým po nadmernej konzumácii mäsitej potravy.

V  prípade substitúcie proteázy pri nedostatočnom trávení je po hlavnom dennom jedle

potrebné podať aspoň 500 až 1 000 jednotiek proteázy.

 

 

Možnosti asistovaného samoliečenia a doplnkovej starostlivosti 

1. Tráviace enzýmy

2. Choleretiká a cholekinetiká

3. Antidiaroiká

4. Probiotiká

Tráviace enzýmy

V  prípade, ak sa stavy nedostatočného trávenia prejavujú iba v  bežnej a  nezávažnej forme (väčšina

prípadov), je možné ich liečiť substitúciou tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú tuky, škrob
a  bielkoviny.

Uvedené lieky sú dostupné buď vo forme tabliet alebo kapsúl s obsahom peliet. Lepší terapeutický efekt je

dosiahnuteľný práve v  prípade kapsúl s  mikropeletami. Želatínová kapsula sa v žalúdku veľmi rýchlo

rozpadá a uvoľnené mikropelety sa omnoho lepšie premiešajú s tráveninou, čo zefektívni ich pôsobenie.

Zároveň je vhodné medzi dostupnými liekmi voliť tie formy, ktoré chránia tráviace enzýmy

gastrorezistentným obalom (enterosolventné formy), čiže vrstvou, ktorá zabráni nežiaducej degradácii

(denaturácii) obsiahnutých tráviacich enzýmov v kyslom prostredí žalúdka.

Choleretiká a cholekinetiká

Choleretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie žlče. Niektoré súčasne tlmia bolesť pri

žlčových ťažkostiach tým, že uvoľňujú bolestivé kŕče hladkej svaloviny žlčníka, žlčovodov a predovšetkým ich

zvieračov.

Nedostatočná tvorba a uvoľňovanie žlče vedie k nedostatočnej emulgácii tukových zložiek potravy, čím sa

znižuje efektivita pankreatických lipáz.

Cholekinetiká sú liečivá stimulujúce vyprázdňovanie žlčníka a   podporujúce presun žlče do
tráviacej trubice. Niektoré choleretiká majú aj cholekinetický účinok.

Choleretiká sa používajú pri ochoreniach žlčníka a vývodných žlčových ciest, pri žlčníkových kameňoch, pri

chronickom zápale žlčníka, pri žlčníkovej kolike, pri poruchách hybnosti a napätia hladkej svaloviny

žlčovodov či po operáciách žlčníka.

Ako choleretiká sa najčastejšie používajú rastlinné prípravky a  extrakty, ako napríklad curcumae radicis
pigmenta (farbivá získané z kurkumového koreňa), salicylát horečnatý (má i cholekinetický účinok), olivový

olej (má priaznivý vplyv na rozpúšťanie žlčových kamienkov), menthae piperitae etheroleum (silica získaná

z  čerstvej vňate kvitnúcej rastliny Mentha piperita). Okrem toho sa v  praxi používajú aj ďalšie liečivá

s choleretickým účinkom, ako napríklad fenipentol alebo hymekromón.

Niektoré z choleretík majú taktiež mierny spazmolytický účinok, ktorý sa priaznivo uplatňuje pri bolestivých

kŕčoch vývodných žlčových ciest a umožňuje ľahší odchod konkrementov.

Antidiaroiká

Nedostatočné trávenie, osobitne potom nedostatočné trávenie tukov, môže byť často spojené

s  hnačkovitými stavmi. Nestrávené a  nevstrebané tuky spôsobujú okrem hnačky aj ďalšie dyspeptické

problémy.

V prípade hnačiek, ktorých pravdepodobnou príčinou je nedostatočné trávenie a vstrebávanie tukov, sa v
rámci doplnkovej liečby uplatňujú antidiaroiká, prednostne však tie, ktoré nemajú utlmujúci
účinok na prirodzenú črevnú motilitu a  črevnú sekréciu, napríklad inhibítory enzýmu enkefalinázy, ktorý

prispieva k hydrolýze exogénnych peptidov, ale aj k štiepeniu endogénnych peptidov ako sú enkefalíny, čím

znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov.

Probiotiká
Ako probiotiká sa označujú živé mikroorganizmy, ktoré majú podávané v dostatočnom množstve

preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa (príjemcu). Ide o baktérie, ktoré svojou 
prítomnosťou v organizme potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov a majú aj ďalšie
priaznivé účinky na organiz mus človeka .

Nedostatočné osídlenie čreva probiotikami ako aj nevhodné prostredie pre rast a množenie probiotík môže

viesť k poruchám tráviaceho traktu. Pri dlhodobých problémoch je vhodné zvážiť v rámci doplnkovej liečby

aj probiotickú substitúciu.
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Zdieľať     

Gastroezofágová refluxná choroba

Gastroezofágový reflux je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu intermitentne pociťovať

(hlavne po jedle). 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).

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

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.

Pacienti s GERD majú taktiež často prítomnú poruchu „očisťovacej“ schopnosti (clearance)

pažeráka, oneskorené vyprázdnenie žalúdka a zníženú saliváciu. 

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny môžu znížiť tlak 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) 

Hlavným symptómom GERD je pyróza, ktorá býva niekedy sprevádzaná regurgitáciou.

Pažerákové komplikácie zahŕňajú ezofagitídu, čoraz zriedkavejšie striktúry a ulcerácie a čoraz

častejšiu Barrettovu metapláziu. 

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.

Gastroezofágový reflux môže viesť k vzniku slizničných erózií. Komplikácie dlhodobej

GERD sú ulcerácie v oblasti distálneho pažeráka, krvácanie, striktúry a vznik Barrettovho

pažeráka (prekanceróza, definovaná ako náhrada dlaždicového epitelu pažeráka cylindrickým

epitelom s intestinálnou metapláziou obsahujúcou pohárikovité bunky) s možným prechodom

do adenokarcinómu pažeráka.

Výsledky štúdií realizovaných s cieľom objasniť vzťah medzi H. pylori a GERD ukázali, že

prítomnosť alebo neprítomnosť H. pylori v žalúdku má iba malý alebo žiadny vplyv na vývin a

prirodzený priebeh GERD a jej komplikácií. Eradikáciu H. pylori možno zvážiť iba u pacientov

užívajúcich PPI dlhodobo.

Antacidá (systémovo) 
 
Antacidá sú liečivá, ktoré sa používajú za účelom zníženia žalúdočnej acidity a zníženia
peptickej aktivity. Mnohé z nich majú aj cytoprotektívny účinok a urýchľujú proces hojenia

defektov na žalúdočnej stene. Používajú sa pri stavoch hyperacidity, pri peptických vredoch, pri

erozívnych zmenách sliznice GIT, pri refluxnej ezofagitíde, akútnej pankreatitíde alebo pri

dyspepsii. Antacidá majú neutralizujúci účinok na žalúdočnú kyselinu, niektoré z nich vykazujú aj

adsorpčné schopnosti. 

 

Antacidá sú lieky určené na perorálne podávanie. Vzhľadom na miesto účinku, ktorým je

tráviaca trubica, nie je pre ich účinok rozhodujúca miera vstrebávania a biotransformácie.

Pokiaľ u niektorých antacíd dochádza ku vstrebávaniu, treba počítať s možnými nežiaducimi

účinkami (napíklad poruchy stability pH pri nadmernom alebo častom užívaní uhličitanov a

hydrogénuhličitanov horčíka alebo vápnika).

Ako antacidá sa dnes používajú predovšetkým zlúčeniny horčíka, vápnika a hliníka. Väčšinou ide

o kombináciu týchto zlúčenín (horečnaté soli majú laxatívny efekt, kým hlinité a vápenaté soli

môžu vyvolávať obstipáciu). Toto je podkladom pre relatívne vysoký interakčný potenciál

antacíd, ktorý treba zohľadňovať pri dispenzácii liekov.

Antacidá sú lieky určené na aplikáciu medzi jedlami (1 až 2-hodinový odstup). Aplikácia
súčasne s jedlom nemá príliš veľký terapeutický efekt . Napríklad zmes hydroxidu hlinitého

a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku aj niekoľko hodín v úrovni 3,0 – 4,5, čo je

dôležité, pretože optimálne pH pri liečbe peptického vredu je 3,5 – 4,0. Tento ideálny

terapeutický stav je prakticky nemožné dosiahnuť počas 24 hodín, a preto antacidá podávame

v týchto indikáciách viackrát v priebehu dňa.

Pri výdaji alebo predaji liekov s obsahom antacíd je potrebné informovať pacienta, že ide o

symptomatickú liečbu. V prípade nedostatočnej účinnosti antacíd alebo pri potrebe častej

aplikácie je vhodné konzultovať problém s  lekárom, pretože antacidá môžu maskovať klinické

príznaky vážnejšieho ochorenia.

Inhibítory protónovej pumpy (systémovo) 
 
Inhibítory protónovej pumpy (PPI) dosahujú v kontrolovaných klinických skúškach najrýchlejšiu

úľavu symptómov a vyhoja ezofagitídu vo viac ako 80 % prípadoch, a to už pri dobe podávania

4 týždňov (signifikantne vyšší počet v porovnaní s inými antisekrečnými liekmi, ako napríklad

H2 receptor antagonisti alebo antacidá), a preto sa v súčasnosti odporúčajú ako terapia voľby

u pacientov s GERD. 

Z  dostupných inhibítorov protónovej pumpy (PPI) sa pre potreby asistovaného
samoliečenia používa najčastejšie pantoprazol, ktorý vykazuje dlhšie trvajúci účinok, má

lepšiu biologickú dostupnosť a má veľmi nízky interakčný potenciál.

Pantoprazol inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým blokovaním

protónovej pumpy parietálnych buniek. Pantoprazol sa konvertuje na svoju aktívnu formu,

cyklický sulfénamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATP-

ázu, t. j. posledný stupeň v produkcii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Podstatou blokády

protónovej pumpy je väzba na cysteínové jednotky. Pantoprazol obsadzuje o jednu takúto
podjednotku viac, čím dosahuje dlhší polčas pôsobenia ako omeprazol alebo
lanzoprazol.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia inhibítorov protónovej pumpy a  štruktúra enzýmu
H+/K+ ATP-áza. Pantoprazol blokuje o  jednu aktívnu cysteínovú jednotku naviac, čím
dosahuje dlhší polčas účinku. (zdroj: mdpi.com, sciencedirect.com)

Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. Odporúčaná

dávka je 20 mg pantoprazolu v jednej dennej dávke (pred jedlom), pričom vzhľadom na dlhý

polčas pantoprazolu pretrváva účinok počas celého dňa. U väčšiny pacientov pálenie záhy
a príznaky refluxu vymiznú do 1 týždňa .

Biologická dostupnosť pantoprazolu z tablety je približne 77 %, pričom súbežný príjem potravy

nemá vplyv na biologickú dostupnosť. Pre porovnanie, omeprazol má po perorálnom podaní

jednorazovej dávky biologickú dostupnosť približne 40 %, pri opakovanom podávaní jedenkrát

denne sa biologická dostupnosť zvyšuje na 60 %.

Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po

úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. 

Pacienta treba zároveň poučiť, že ak po 2  týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu

ústupu príznakov, je potrebná konzultácia s lekárom.

Režimové opatrenia

Režimové opatrenia spočívajú v nadvihnutí postele v oblasti hlavy, zníženom príjme tukov,

redukcii hmotnosti, jedení častejších a menších porcií jedla, poučení pacienta o nevhodnosti

určitých jedál (čokoláda, alkohol, káva, paradajky, citrusové plody a pod.). 

Pacienta je potrebné poučiť o nevhodnosti fajčenia, resp. zdržiavania sa v  prostredí

s  cigaretovým dymom. Z  pohľadu manažmentu GERD je veľmi dôležité dodržať minimálny

odstup zahájenia spánku aspoň 3 hodiny od poslednej konzumácie potravy.

K všeobecným opatreniam pre pacientov s GERD patrí ďalej redukcia telesnej hmotnosti,
nesedavý spôsob života, vyvýšenie polohy hlavy pri spánku, obmedzenie manipulácie
s ťažkými bremenami, práca v predklone či nosenie tesných a  sťahujúcich odevov.

Obrázok 4: Potraviny s acidizujúcim a  alkalizujúcim účinkom na obsah žalúdka. (zdroj:
nourishingplot.com)

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť tonus LOS patria aj niektoré liečivá, napríklad dopamín,

progesterón, beta-mimetiká (vrátane inhalačných), parasympatolytiká, nitráty, levodopa,

blokátory kalciového kanálu a teofylín.
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Zdieľať     

Gastroezofágová refluxná choroba

Gastroezofágový reflux je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu intermitentne pociťovať

(hlavne po jedle). 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).

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

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.

Pacienti s GERD majú taktiež často prítomnú poruchu „očisťovacej“ schopnosti (clearance)

pažeráka, oneskorené vyprázdnenie žalúdka a zníženú saliváciu. 

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny môžu znížiť tlak 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) 

Hlavným symptómom GERD je pyróza, ktorá býva niekedy sprevádzaná regurgitáciou.

Pažerákové komplikácie zahŕňajú ezofagitídu, čoraz zriedkavejšie striktúry a ulcerácie a čoraz

častejšiu Barrettovu metapláziu. 

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.

Gastroezofágový reflux môže viesť k vzniku slizničných erózií. Komplikácie dlhodobej

GERD sú ulcerácie v oblasti distálneho pažeráka, krvácanie, striktúry a vznik Barrettovho

pažeráka (prekanceróza, definovaná ako náhrada dlaždicového epitelu pažeráka cylindrickým

epitelom s intestinálnou metapláziou obsahujúcou pohárikovité bunky) s možným prechodom

do adenokarcinómu pažeráka.

Výsledky štúdií realizovaných s cieľom objasniť vzťah medzi H. pylori a GERD ukázali, že

prítomnosť alebo neprítomnosť H. pylori v žalúdku má iba malý alebo žiadny vplyv na vývin a

prirodzený priebeh GERD a jej komplikácií. Eradikáciu H. pylori možno zvážiť iba u pacientov

užívajúcich PPI dlhodobo.

Antacidá (systémovo) 
 
Antacidá sú liečivá, ktoré sa používajú za účelom zníženia žalúdočnej acidity a zníženia
peptickej aktivity. Mnohé z nich majú aj cytoprotektívny účinok a urýchľujú proces hojenia

defektov na žalúdočnej stene. Používajú sa pri stavoch hyperacidity, pri peptických vredoch, pri

erozívnych zmenách sliznice GIT, pri refluxnej ezofagitíde, akútnej pankreatitíde alebo pri

dyspepsii. Antacidá majú neutralizujúci účinok na žalúdočnú kyselinu, niektoré z nich vykazujú aj

adsorpčné schopnosti. 

 

Antacidá sú lieky určené na perorálne podávanie. Vzhľadom na miesto účinku, ktorým je

tráviaca trubica, nie je pre ich účinok rozhodujúca miera vstrebávania a biotransformácie.

Pokiaľ u niektorých antacíd dochádza ku vstrebávaniu, treba počítať s možnými nežiaducimi

účinkami (napíklad poruchy stability pH pri nadmernom alebo častom užívaní uhličitanov a

hydrogénuhličitanov horčíka alebo vápnika).

Ako antacidá sa dnes používajú predovšetkým zlúčeniny horčíka, vápnika a hliníka. Väčšinou ide

o kombináciu týchto zlúčenín (horečnaté soli majú laxatívny efekt, kým hlinité a vápenaté soli

môžu vyvolávať obstipáciu). Toto je podkladom pre relatívne vysoký interakčný potenciál

antacíd, ktorý treba zohľadňovať pri dispenzácii liekov.

Antacidá sú lieky určené na aplikáciu medzi jedlami (1 až 2-hodinový odst up). Aplikácia
súčasne s jedlom nemá príliš veľký terapeutický efekt . Napríklad zmes hydroxidu hlinitého

a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku aj niekoľko hodín v úrovni 3,0 – 4,5, čo je

dôležité, pretože optimálne pH pri liečbe peptického vredu je 3,5 – 4,0. Tento ideálny

terapeutický stav je prakticky nemožné dosiahnuť počas 24 hodín, a preto antacidá podávame

v týchto indikáciách viackrát v priebehu dňa.

Pri výdaji alebo predaji liekov s obsahom antacíd je potrebné informovať pacienta, že ide o

symptomatickú liečbu. V prípade nedostatočnej účinnosti antacíd alebo pri potrebe častej

aplikácie je vhodné konzultovať problém s  lekárom, pretože antacidá môžu maskovať klinické

príznaky vážnejšieho ochorenia.

Inhibítory protónovej pumpy (systémovo) 
 
Inhibítory protónovej pumpy (PPI) dosahujú v kontrolovaných klinických skúškach najrýchlejšiu

úľavu symptómov a vyhoja ezofagitídu vo viac ako 80 % prípadoch, a to už pri dobe podávania

4 týždňov (signifikantne vyšší počet v porovnaní s inými antisekrečnými liekmi, ako napríklad

H2 receptor antagonisti alebo antacidá), a preto sa v súčasnosti odporúčajú ako terapia voľby

u pacientov s GERD. 

Z  dostupných inhibítorov protónovej pumpy (PPI) sa pre potreby asistovaného
samoliečenia používa najčastejšie pantoprazol, ktorý vykazuje dlhšie trvajúci účinok, má

lepšiu biologickú dostupnosť a má veľmi nízky interakčný potenciál.

Pantoprazol inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým blokovaním

protónovej pumpy parietálnych buniek. Pantoprazol sa konvertuje na svoju aktívnu formu,

cyklický sulfénamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATP-

ázu, t. j. posledný stupeň v produkcii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Podstatou blokády

protónovej pumpy je väzba na cysteínové jednotky. Pantoprazol obsadzuje o jednu takúto
podjednotku viac, čím dosahuje dlhší polčas pôsobenia ako omeprazol alebo
lanzoprazol.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia inhibítorov protónovej pumpy a  štruktúra enzýmu
H+/K+ ATP-áza. Pantoprazol blokuje o  jednu aktívnu cysteínovú jednotku naviac, čím
dosahuje dlhší polčas účinku. (zdroj: mdpi.com, sciencedirect.com)

Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. Odporúčaná

dávka je 20 mg pantoprazolu v jednej dennej dávke (pred jedlom), pričom vzhľadom na dlhý

polčas pantoprazolu pretrváva účinok počas celého dňa. U väčšiny pacientov pálenie záhy
a príznaky refluxu vymiznú do 1 týždňa .

Biologická dostupnosť pantoprazolu z tablety je približne 77 %, pričom súbežný príjem potravy

nemá vplyv na biologickú dostupnosť. Pre porovnanie, omeprazol má po perorálnom podaní

jednorazovej dávky biologickú dostupnosť približne 40 %, pri opakovanom podávaní jedenkrát

denne sa biologická dostupnosť zvyšuje na 60 %.

Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po

úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. 

Pacienta treba zároveň poučiť, že ak po 2  týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu

ústupu príznakov, je potrebná konzultácia s lekárom.

Režimové opatrenia

Režimové opatrenia spočívajú v nadvihnutí postele v oblasti hlavy, zníženom príjme tukov,

redukcii hmotnosti, jedení častejších a menších porcií jedla, poučení pacienta o nevhodnosti

určitých jedál (čokoláda, alkohol, káva, paradajky, citrusové plody a pod.). 

Pacienta je potrebné poučiť o nevhodnosti fajčenia, resp. zdržiavania sa v  prostredí

s  cigaretovým dymom. Z  pohľadu manažmentu GERD je veľmi dôležité dodržať minimálny

odstup zahájenia spánku aspoň 3 hodiny od poslednej konzumácie potravy.

K všeobecným opatreniam pre pacientov s GERD patrí ďalej redukcia telesnej hmotnosti,
nesedavý spôsob života, vyvýšenie polohy hlavy pri spánku, obmedzenie manipulácie
s ťažkými bremenami, práca v predklone či nosenie tesných a  sťahujúcich odevov.

Obrázok 4: Potraviny s acidizujúcim a  alkalizujúcim účinkom na obsah žalúdka. (zdroj:
nourishingplot.com)

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť tonus LOS patria aj niektoré liečivá, napríklad dopamín,

progesterón, beta-mimetiká (vrátane inhalačných), parasympatolytiká, nitráty, levodopa,

blokátory kalciového kanálu a teofylín.
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Zdieľať     

Gastroezofágová refluxná choroba

Gastroezofágový reflux je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu intermitentne pociťovať

(hlavne po jedle). 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).

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

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.

Pacienti s GERD majú taktiež často prítomnú poruchu „očisťovacej“ schopnosti (clearance)

pažeráka, oneskorené vyprázdnenie žalúdka a zníženú saliváciu. 

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny môžu znížiť tlak 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) 

Hlavným symptómom GERD je pyróza, ktorá býva niekedy sprevádzaná regurgitáciou.

Pažerákové komplikácie zahŕňajú ezofagitídu, čoraz zriedkavejšie striktúry a ulcerácie a čoraz

častejšiu Barrettovu metapláziu. 

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.

Gastroezofágový reflux môže viesť k vzniku slizničných erózií. Komplikácie dlhodobej

GERD sú ulcerácie v oblasti distálneho pažeráka, krvácanie, striktúry a vznik Barrettovho

pažeráka (prekanceróza, definovaná ako náhrada dlaždicového epitelu pažeráka cylindrickým

epitelom s intestinálnou metapláziou obsahujúcou pohárikovité bunky) s možným prechodom

do adenokarcinómu pažeráka.

Výsledky štúdií realizovaných s cieľom objasniť vzťah medzi H. pylori a GERD ukázali, že

prítomnosť alebo neprítomnosť H. pylori v žalúdku má iba malý alebo žiadny vplyv na vývin a

prirodzený priebeh GERD a jej komplikácií. Eradikáciu H. pylori možno zvážiť iba u pacientov

užívajúcich PPI dlhodobo.

Antacidá (systémovo) 
 
Antacidá sú liečivá, ktoré sa používajú za účelom zníženia žalúdočnej acidity a zníženia
peptickej aktivity. Mnohé z nich majú aj cytoprotektívny účinok a urýchľujú proces hojenia

defektov na žalúdočnej stene. Používajú sa pri stavoch hyperacidity, pri peptických vredoch, pri

erozívnych zmenách sliznice GIT, pri refluxnej ezofagitíde, akútnej pankreatitíde alebo pri

dyspepsii. Antacidá majú neutralizujúci účinok na žalúdočnú kyselinu, niektoré z nich vykazujú aj

adsorpčné schopnosti. 

 

Antacidá sú lieky určené na perorálne podávanie. Vzhľadom na miesto účinku, ktorým je

tráviaca trubica, nie je pre ich účinok rozhodujúca miera vstrebávania a biotransformácie.

Pokiaľ u niektorých antacíd dochádza ku vstrebávaniu, treba počítať s možnými nežiaducimi

účinkami (napíklad poruchy stability pH pri nadmernom alebo častom užívaní uhličitanov a

hydrogénuhličitanov horčíka alebo vápnika).

Ako antacidá sa dnes používajú predovšetkým zlúčeniny horčíka, vápnika a hliníka. Väčšinou ide

o kombináciu týchto zlúčenín (horečnaté soli majú laxatívny efekt, kým hlinité a vápenaté soli

môžu vyvolávať obstipáciu). Toto je podkladom pre relatívne vysoký interakčný potenciál

antacíd, ktorý treba zohľadňovať pri dispenzácii liekov.

Antacidá sú lieky určené na aplikáciu medzi jedlami (1 až 2-hodinový odstup). Aplikácia
súčasne s jedlom nemá príliš veľký terapeutický efekt . Napríklad zmes hydroxidu hlinitého

a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku aj niekoľko hodín v úrovni 3,0 – 4,5, čo je

dôležité, pretože optimálne pH pri liečbe peptického vredu je 3,5 – 4,0. Tento ideálny

terapeutický stav je prakticky nemožné dosiahnuť počas 24 hodín, a preto antacidá podávame

v týchto indikáciách viackrát v priebehu dňa.

Pri výdaji alebo predaji liekov s obsahom antacíd je potrebné informovať pacienta, že ide o

symptomatickú liečbu. V prípade nedostatočnej účinnosti antacíd alebo pri potrebe častej

aplikácie je vhodné konzultovať problém s  lekárom, pretože antacidá môžu maskovať klinické

príznaky vážnejšieho ochorenia.

Inhibítory protónovej pumpy (systémovo) 
 
Inhibítory protónovej pumpy (PPI) dosahujú v kontrolovaných klinických skúškach najrýchlejšiu

úľavu symptómov a vyhoja ezofagitídu vo viac ako 80 % prípadoch, a to už pri dobe podávania

4 týždňov (signifikantne vyšší počet v porovnaní s inými antisekrečnými liekmi, ako napríklad

H2 receptor antagonisti alebo antacidá), a preto sa v súčasnosti odporúčajú ako terapia voľby

u pacientov s GERD. 

Z  dostupných inhibítorov protónovej pumpy (PPI) sa pre potreby asistovaného
samoliečenia používa najčastejšie pantoprazol, ktorý vykazuje dlhšie trvajúci účinok, má

lepšiu biologickú dostupnosť a má veľmi nízky interakčný potenciál.

Pantoprazol inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým blokovaním

protónovej pumpy parietálnych buniek. Pantoprazol sa konvertuje na svoju aktívnu formu,

cyklický sulfénamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATP-

ázu, t. j. posledný stupeň v produkcii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Podstatou blokády

protónovej pumpy je väzba na cysteínové jednotky. Pantoprazol obsadzuje o jednu takúto
podjednotku viac, čím dosahuje dlhší polčas pôsobenia ako omeprazol alebo
lanzoprazol.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia inhibítorov protónovej pumpy a  štruktúra enzýmu
H+/K+ ATP-áza. Pantoprazol blokuje o  jednu aktívnu cysteínovú jednotku naviac, čím
dosahuje dlhší polčas účinku. (zdroj: mdpi.com, sciencedirect.com)

Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. Odporúčaná

dávka je 20 mg pantoprazolu v jednej dennej dávke (pred jedlom), pričom vzhľadom na dlhý

polčas pantoprazolu pretrváva účinok počas celého dňa. U väčšiny pacientov pálenie záhy
a príznaky refluxu vymiznú do 1 týždňa .

Biologická dostupnosť pantoprazolu z tablety je približne 77 %, pričom súbežný príjem potravy

nemá vplyv na biologickú dostupnosť. Pre porovnanie, omeprazol má po perorálnom podaní

jednorazovej dávky biologickú dostupnosť približne 40 %, pri opakovanom podávaní jedenkrát

denne sa biologická dostupnosť zvyšuje na 60 %.

Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po

úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. 

Pacienta treba zároveň poučiť, že ak po 2  týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu

ústupu príznakov, je potrebná konzultácia s lekárom.

Režimové opatrenia

Režimové opatrenia spočívajú v nadvihnutí postele v oblasti hlavy, zníženom príjme tukov,

redukcii hmotnosti, jedení častejších a menších porcií jedla, poučení pacienta o nevhodnosti

určitých jedál (čokoláda, alkohol, káva, paradajky, citrusové plody a pod.). 

Pacienta je potrebné poučiť o nevhodnosti fajčenia, resp. zdržiavania sa v  prostredí

s  cigaretovým dymom. Z  pohľadu manažmentu GERD je veľmi dôležité dodržať minimálny

odstup zahájenia spánku aspoň 3 hodiny od poslednej konzumácie potravy.

K všeobecným opatreniam pre pacientov s GERD patrí ďalej redukcia telesnej hmotnosti,
nesedavý spôsob života, vyvýšenie polohy hlavy pri spánku, obmedzenie manipulácie
s ťažkými bremenami, práca v predklone či nosenie tesných a  sťahujúcich odevov.

Obrázok 4: Potraviny s acidizujúcim a  alkalizujúcim účinkom na obsah žalúdka. (zdroj:
nourishingplot.com)

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť tonus LOS patria aj niektoré liečivá, napríklad dopamín,

progesterón, beta-mimetiká (vrátane inhalačných), parasympatolytiká, nitráty, levodopa,

blokátory kalciového kanálu a teofylín.
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Zdieľať     

Gastroezofágová refluxná choroba

Gastroezofágový reflux je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu intermitentne pociťovať

(hlavne po jedle). 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).

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

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.

Pacienti s GERD majú taktiež často prítomnú poruchu „očisťovacej“ schopnosti (clearance)

pažeráka, oneskorené vyprázdnenie žalúdka a zníženú saliváciu. 

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny môžu znížiť tlak 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) 

Hlavným symptómom GERD je pyróza, ktorá býva niekedy sprevádzaná regurgitáciou.

Pažerákové komplikácie zahŕňajú ezofagitídu, čoraz zriedkavejšie striktúry a ulcerácie a čoraz

častejšiu Barrettovu metapláziu. 

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.

Gastroezofágový reflux môže viesť k vzniku slizničných erózií. Komplikácie dlhodobej

GERD sú ulcerácie v oblasti distálneho pažeráka, krvácanie, striktúry a vznik Barrettovho

pažeráka (prekanceróza, definovaná ako náhrada dlaždicového epitelu pažeráka cylindrickým

epitelom s intestinálnou metapláziou obsahujúcou pohárikovité bunky) s možným prechodom

do adenokarcinómu pažeráka.

Výsledky štúdií realizovaných s cieľom objasniť vzťah medzi H. pylori a GERD ukázali, že

prítomnosť alebo neprítomnosť H. pylori v žalúdku má iba malý alebo žiadny vplyv na vývin a

prirodzený priebeh GERD a jej komplikácií. Eradikáciu H. pylori možno zvážiť iba u pacientov

užívajúcich PPI dlhodobo.

Antacidá (systémovo) 
 
Antacidá sú liečivá, ktoré sa používajú za účelom zníženia žalúdočnej acidity a zníženia
peptickej aktivity. Mnohé z nich majú aj cytoprotektívny účinok a urýchľujú proces hojenia

defektov na žalúdočnej stene. Používajú sa pri stavoch hyperacidity, pri peptických vredoch, pri

erozívnych zmenách sliznice GIT, pri refluxnej ezofagitíde, akútnej pankreatitíde alebo pri

dyspepsii. Antacidá majú neutralizujúci účinok na žalúdočnú kyselinu, niektoré z nich vykazujú aj

adsorpčné schopnosti. 

 

Antacidá sú lieky určené na perorálne podávanie. Vzhľadom na miesto účinku, ktorým je

tráviaca trubica, nie je pre ich účinok rozhodujúca miera vstrebávania a biotransformácie.

Pokiaľ u niektorých antacíd dochádza ku vstrebávaniu, treba počítať s možnými nežiaducimi

účinkami (napíklad poruchy stability pH pri nadmernom alebo častom užívaní uhličitanov a

hydrogénuhličitanov horčíka alebo vápnika).

Ako antacidá sa dnes používajú predovšetkým zlúčeniny horčíka, vápnika a hliníka. Väčšinou ide

o kombináciu týchto zlúčenín (horečnaté soli majú laxatívny efekt, kým hlinité a vápenaté soli

môžu vyvolávať obstipáciu). Toto je podkladom pre relatívne vysoký interakčný potenciál

antacíd, ktorý treba zohľadňovať pri dispenzácii liekov.

Antacidá sú lieky určené na aplikáciu medzi jedlami (1 až 2-hodinový odstup). Aplikácia
súčasne s jedlom nemá príliš veľký terapeutický efekt . Napríklad zmes hydroxidu hlinitého

a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku aj niekoľko hodín v úrovni 3,0 – 4,5, čo je

dôležité, pretože optimálne pH pri liečbe peptického vredu je 3,5 – 4,0. Tento ideálny

terapeutický stav je prakticky nemožné dosiahnuť počas 24 hodín, a preto antacidá podávame

v týchto indikáciách viackrát v priebehu dňa.

Pri výdaji alebo predaji liekov s obsahom antacíd je potrebné informovať pacienta, že ide o

symptomatickú liečbu. V prípade nedostatočnej účinnosti antacíd alebo pri potrebe častej

aplikácie je vhodné konzultovať problém s  lekárom, pretože antacidá môžu maskovať klinické

príznaky vážnejšieho ochorenia.

Inhibítory protónovej pumpy (systémovo) 
 
Inhibítory protónovej pumpy (PPI) dosahujú v kontrolovaných klinických skúškach najrýchlejšiu

úľavu symptómov a vyhoja ezofagitídu vo viac ako 80 % prípadoch, a to už pri dobe podávania

4 týždňov (signifikantne vyšší počet v porovnaní s inými antisekrečnými liekmi, ako napríklad

H2 receptor antagonisti alebo antacidá), a preto sa v súčasnosti odporúčajú ako terapia voľby

u pacientov s GERD. 

Z  dostupných inhibítorov protónovej pumpy (PPI) sa pre potreby asistovaného
samoliečenia používa najčastejšie pantoprazol, ktorý vykazuje dlhšie trvajúci účinok, má

lepšiu biologickú dostupnosť a má veľmi nízky interakčný potenciál.

Pantoprazol inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým blokovaním

protónovej pumpy parietálnych buniek. Pantoprazol sa konvertuje na svoju aktívnu formu,

cyklický sulfénamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATP-

ázu, t. j. posledný stupeň v produkcii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Podstatou blokády

protónovej pumpy je väzba na cysteínové jednotky. Pantoprazol obsadzuje o jednu takúto
podjednotku viac, čím dosahuje dlhší polčas pôsobenia ako omeprazol alebo
lanzoprazol.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia inhibítorov protónovej pumpy a  štruktúra enzýmu
H+/K+ ATP-áza. Pantoprazol blokuje o  jednu aktívnu cysteínovú jednotku naviac, čím
dosahuje dlhší polčas účinku. (zdroj: mdpi.com, sciencedirect.com)

Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. Odporúčaná

dávka je 20 mg pantoprazolu v jednej dennej dávke (pred jedlom), pričom vzhľadom na dlhý

polčas pantoprazolu pretrváva účinok počas celého dňa. U väčšiny pacientov pálenie záhy
a príznaky refluxu vymiznú do 1 týždňa .

Biologická dostupnosť pantoprazolu z tablety je približne 77 %, pričom súbežný príjem potravy

nemá vplyv na biologickú dostupnosť. Pre porovnanie, omeprazol má po perorálnom podaní

jednorazovej dávky biologickú dostupnosť približne 40 %, pri opakovanom podávaní jedenkrát

denne sa biologická dostupnosť zvyšuje na 60 %.

Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po

úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. 

Pacienta treba zároveň poučiť, že ak po 2  týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu

ústupu príznakov, je potrebná konzultácia s lekárom.

Režimové opatrenia

Režimové opatrenia spočívajú v nadvihnutí postele v oblasti hlavy, zníženom príjme tukov,

redukcii hmotnosti, jedení častejších a menších porcií jedla, poučení pacienta o nevhodnosti

určitých jedál (čokoláda, alkohol, káva, paradajky, citrusové plody a pod.). 

Pacienta je potrebné poučiť o nevhodnosti fajčenia, resp. zdržiavania sa v  prostredí

s  cigaretovým dymom. Z  pohľadu manažmentu GERD je veľmi dôležité dodržať minimálny

odstup zahájenia spánku aspoň 3 hodiny od poslednej konzumácie potravy.

K všeobecným opatreniam pre pacientov s GERD patrí ďalej redukcia telesnej hmotnosti,
nesedavý spôsob života, vyvýšenie polohy hlavy pri spánku, obmedzenie manipulá cie
s ťažkými bremenami, práca v predklone či nosenie tesných a  sťahujúcich odevov.

Obrázok 4: Potraviny s acidizujúcim a  alkalizujúcim účinkom na obsah žalúdka. (zdroj:
nourishingplot.com)

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť tonus LOS patria aj niektoré liečivá, napríklad dopamín,

progesterón, beta-mimetiká (vrátane inhalačných), parasympatolytiká, nitráty, levodopa,

blokátory kalciového kanálu a teofylín.
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Zdieľať     

Gastroezofágová refluxná choroba

Gastroezofágový reflux je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu intermitentne pociťovať

(hlavne po jedle). 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).

Obrázok 1: Mechanizmus vzniku gastroezofágového refluxu. (zdroj: gemhospitals.com)

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.

Pacienti s GERD majú taktiež často prítomnú poruchu „očisťovacej“ schopnosti (clearance)

pažeráka, oneskorené vyprázdnenie žalúdka a zníženú saliváciu. 

Určité jedlá, kofeín, alkohol, lieky alebo hormóny môžu znížiť tlak 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) 

Hlavným symptómom GERD je pyróza, ktorá býva niekedy sprevádzaná regurgitáciou.

Pažerákové komplikácie zahŕňajú ezofagitídu, čoraz zriedkavejšie striktúry a ulcerácie a čoraz

častejšiu Barrettovu metapláziu. 

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.

Gastroezofágový reflux môže viesť k vzniku slizničných erózií. Komplikácie dlhodobej

GERD sú ulcerácie v oblasti distálneho pažeráka, krvácanie, striktúry a vznik Barrettovho

pažeráka (prekanceróza, definovaná ako náhrada dlaždicového epitelu pažeráka cylindrickým

epitelom s intestinálnou metapláziou obsahujúcou pohárikovité bunky) s možným prechodom

do adenokarcinómu pažeráka.

Výsledky štúdií realizovaných s cieľom objasniť vzťah medzi H. pylori a GERD ukázali, že

prítomnosť alebo neprítomnosť H. pylori v žalúdku má iba malý alebo žiadny vplyv na vývin a

prirodzený priebeh GERD a jej komplikácií. Eradikáciu H. pylori možno zvážiť iba u pacientov

užívajúcich PPI dlhodobo.

Antacidá (systémovo) 
 
Antacidá sú liečivá, ktoré sa používajú za účelom zníženia žalúdočnej acidity a zníženia
peptickej aktivity. Mnohé z nich majú aj cytoprotektívny účinok a urýchľujú proces hojenia

defektov na žalúdočnej stene. Používajú sa pri stavoch hyperacidity, pri peptických vredoch, pri

erozívnych zmenách sliznice GIT, pri refluxnej ezofagitíde, akútnej pankreatitíde alebo pri

dyspepsii. Antacidá majú neutralizujúci účinok na žalúdočnú kyselinu, niektoré z nich vykazujú aj

adsorpčné schopnosti. 

 

Antacidá sú lieky určené na perorálne podávanie. Vzhľadom na miesto účinku, ktorým je

tráviaca trubica, nie je pre ich účinok rozhodujúca miera vstrebávania a biotransformácie.

Pokiaľ u niektorých antacíd dochádza ku vstrebávaniu, treba počítať s možnými nežiaducimi

účinkami (napíklad poruchy stability pH pri nadmernom alebo častom užívaní uhličitanov a

hydrogénuhličitanov horčíka alebo vápnika).

Ako antacidá sa dnes používajú predovšetkým zlúčeniny horčíka, vápnika a hliníka. Väčšinou ide

o kombináciu týchto zlúčenín (horečnaté soli majú laxatívny efekt, kým hlinité a vápenaté soli

môžu vyvolávať obstipáciu). Toto je podkladom pre relatívne vysoký interakčný potenciál

antacíd, ktorý treba zohľadňovať pri dispenzácii liekov.

Antacidá sú lieky určené na aplikáciu medzi jedlami (1 až 2-hodinový odstup). Aplikácia
súčasne s jedlom nemá príliš veľký terapeutický efekt . Napríklad zmes hydroxidu hlinitého

a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku aj niekoľko hodín v úrovni 3,0 – 4,5, čo je

dôležité, pretože optimálne pH pri liečbe peptického vredu je 3,5 – 4,0. Tento ideálny

terapeutický stav je prakticky nemožné dosiahnuť počas 24 hodín, a preto antacidá podávame

v týchto indikáciách viackrát v priebehu dňa.

Pri výdaji alebo predaji liekov s obsahom antacíd je potrebné informovať pacienta, že ide o

symptomatickú liečbu. V prípade nedostatočnej účinnosti antacíd alebo pri potrebe častej

aplikácie je vhodné konzultovať problém s  lekárom, pretože antacidá môžu maskovať klinické

príznaky vážnejšieho ochorenia.

Inhibítory protónovej pumpy (systémovo) 
 
Inhibítory protónovej pumpy (PPI) dosahujú v kontrolovaných klinických skúškach najrýchlejšiu

úľavu symptómov a vyhoja ezofagitídu vo viac ako 80 % prípadoch, a to už pri dobe podávania

4 týždňov (signifikantne vyšší počet v porovnaní s inými antisekrečnými liekmi, ako napríklad

H2 receptor antagonisti alebo antacidá), a preto sa v súčasnosti odporúčajú ako terapia voľby

u pacientov s GERD. 

Z  dostupných inhibítorov protónovej pumpy (PPI) sa pre potreby asistovaného
samoliečenia používa najčastejšie pantoprazol, ktorý vykazuje dlhšie trvajúci účinok, má

lepšiu biologickú dostupnosť a má veľmi nízky interakčný potenciál.

Pantoprazol inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým blokovaním

protónovej pumpy parietálnych buniek. Pantoprazol sa konvertuje na svoju aktívnu formu,

cyklický sulfénamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATP-

ázu, t. j. posledný stupeň v produkcii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Podstatou blokády

protónovej pumpy je väzba na cysteínové jednotky. Pantoprazol obsadzuje o jednu takúto
podjednotku viac, čím dosahuje dlhší polčas pôsobenia ako omeprazol alebo
lanzoprazol.

Obrázok 3: Mechanizmus pôsobenia inhibítorov protónovej pumpy a  štruktúra enzýmu
H+/K+ ATP-áza. Pantoprazol blokuje o  jednu aktívnu cysteínovú jednotku naviac, čím
dosahuje dlhší polčas účinku. (zdroj: mdpi.com, sciencedirect.com)

Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny. Odporúčaná

dávka je 20 mg pantoprazolu v jednej dennej dávke (pred jedlom), pričom vzhľadom na dlhý

polčas pantoprazolu pretrváva účinok počas celého dňa. U väčšiny pacientov pálenie záhy
a príznaky refluxu vymiznú do 1 týždňa .

Biologická dostupnosť pantoprazolu z tablety je približne 77 %, pričom súbežný príjem potravy

nemá vplyv na biologickú dostupnosť. Pre porovnanie, omeprazol má po perorálnom podaní

jednorazovej dávky biologickú dostupnosť približne 40 %, pri opakovanom podávaní jedenkrát

denne sa biologická dostupnosť zvyšuje na 60 %.

Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po

úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. 

Pacienta treba zároveň poučiť, že ak po 2  týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu

ústupu príznakov, je potrebná konzultácia s lekárom.

Režimové opatrenia

Režimové opatrenia spočívajú v nadvihnutí postele v oblasti hlavy, zníženom príjme tukov,

redukcii hmotnosti, jedení častejších a menších porcií jedla, poučení pacienta o nevhodnosti

určitých jedál (čokoláda, alkohol, káva, paradajky, citrusové plody a pod.). 

Pacienta je potrebné poučiť o nevhodnosti fajčenia, resp. zdržiavania sa v  prostredí

s  cigaretovým dymom. Z  pohľadu manažmentu GERD je veľmi dôležité dodržať minimálny

odstup zahájenia spánku aspoň 3 hodiny od poslednej konzumácie potravy.

K všeobecným opatreniam pre pacientov s GERD patrí ďalej redukcia telesnej hmotnosti,
nesedavý spôsob života, vyvýšenie polohy hlavy pri spánku, obmedzenie manipulá cie
s ťažkými bremenami, práca v predklone či nosenie tesných a  sťahujúcich odevov.

Obrázok 4: Potraviny s acidizujúcim a  alkalizujúcim účinkom na obsah žalúdka. (zdroj:
nourishingplot.com)

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť tonus LOS patria aj niektoré liečivá, napríklad dopamín,

progesterón, beta-mimetiká (vrátane inhalačných), parasympatolytiká, nitráty, levodopa,

blokátory kalciového kanálu a teofylín.
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Zdieľať     

Imunitný systém a imunita

Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať imunitnou odpoveďou na
antigén. Antigénom môže byť pôvodca infekčného ochorenia (vírusy, baktérie, huby, prvoky,

parazity), jed alebo iné xenobiotikum, alergén, vlastné poškodené bunky, nádory,

transplantáty), ktorého výsledkom je jeho likvidácia. Antigén je teda cudzorodá látka schopná

navodiť v organizme imunitnú odpoveď.

Imunitný systém je možné definovať ako sústavu špecializovaných buniek, tkanív alebo molekúl

a  ich vzájomných interakcií, ktorý nemá presnú lokalizáciu a ohraničenie, ale je rozptýlený vo

viacerých štruktúrach a orgánoch. 

Medzi orgány imunitného systému radíme kostnú dreň a  týmus (tzv. primárne lymfoidné

orgány) a  ďalej slezinu, lymfatické uzliny, tonzily, apendix, Peyerove plaky – GALT, slizničné

lymfoidné tkanivo – MALT a  lymfoidné tkanivo spojené s prieduškami – BALT (tzv. sekundárne

lymfoidné orgány).  

Obrázok 1: Vonkajšie faktory vedúce k poruchám imunity. (zdroj: mzsr.sk)

Medzi bunky imunitného systému patria leukocyty: lymfoidná línia – NK-bunky, T-/B-lymfocyty

a myeloidná línia – monocyty/makrofágy, granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily),

mastocyty.

Imunita môže byť prirodzená (vrodená) alebo adaptívna (získaná). Získanú imunitu potom

rozlišujeme na aktívnu a  pasívnu. Z  efektorového hľadiska odlišujeme imunitu látkovú

(humorálnu), kam radíme protilátky, komplement a CRP a  imunitu bunkovú (celulárnu), kam

patria fagocyty, NK-bunky a lymfocyty.

Podpora nešpecifickej imunity

Nešpecifická imunita je vrodená. Je charakterizovaná rýchlou, ale vždy rovnakou odpoveďou

voči patogénom. Pozostáva z niekoľkých zložiek, z ktorých najvýznamnejšie sú:

1. mechanické bariéry a mechanické reakcie – pokožka pokrývajúca telo organizmu a

sliznica na povrchu dutín, ktorá vystiela ich vnútrajšok a orgány, bráni vniknutiu

mikroorganizmov do vnútra organizmu;

2. komplement – súbor sérových bielkovín schopných po aktivácii navodiť rozpad niektorých

buniek;

3. fagocytujúce bunky – uskutočňujú fagocytózu, teda proces pohlcovania pevných častíc z

okolia bunkou, ktorá častice po pohltení ničí svojimi enzýmami;

4. z ápal – komplikovaný proces, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožovania

patogénov s cieľom zničiť ich alebo vypudiť.

Pod pojmom podpora nešpecifickej imunity sa teda rozumie substitúcia tých mikronutrientov,

prípadne fytofarmák, ktorá vedie k  podpore primárnych zložiek nešpecifickej

obranyschopnosti organizmu voči patogénom. 

Vitamín C

Vitamín C (kyselina L-askorbová, askorbát) má schválené zdravotné tvrdenie, ktoré umožňuje

jeho doplnkovú suplementáciu pri podpore správneho fungovania imunitného systému

a osobitne aj pri normálnom fungovaní imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy

a po nej.

V  rámci normálneho fungovania imunitného systému plní vitamín C v  organizme viacero

dôležitých funkcií: 

bariérová funkcia na koži a sliznici,

chemotaxia a fagocytárna aktivita neutrofilov,

podpora tvorby protilátok B-bunkami,

proliferácia NK-buniek,

regulácia expresie cytokínov,

antioxidačné pôsobenie (priamy antioxidačný účinok a podpora regenerácie vitamínu E).

Hlavnými faktormi zníženia hladiny vitamínu C v  organizme sú nesprávne stravovanie,

znečistenie životného prostredia, fajčenie, oxidatívny stres a  zápalové ochorenia vrátane

infekcií. K zvýšenej spotrebe vitamínu C prispievajú aj obezita a diabetes.

Pri suplementácii vitamínu C je najväčším limitujúcim faktorom obmedzená možnosť

vstrebávania a  následnej utilizácie vitamínu C v  organizme. Z  tohto pohľadu je v  prípade

potreby podávania vyšších dávok vitamínu C v  priebehu dňa voliť perorálne formy
s riadeným postupným uvoľňovaním.

Pre dopĺňanie vitamínu C do organizmu je možné využiť bežné komponenty pestrej stravy
(predovšetkým citrusové plody, čerstvá listová zelenina, červená paprika, rajčiny a podobne).

V  prípade potreby suplementácie vyšších dávok vitamínu C by však bolo potrebné

konzumovať veľmi veľké množstvá uvedených potravín.

Z uvedeného pohľadu je preto vhodnejšie využiť ako zdroj vitamínu C plody ruže šípovej (šípky),

kde je koncentrácia vitamínu C až 200 až 1200 mg na 100 g (pre porovnanie, čerstvé citrusové

plody obsahujú od 25 do 80 mg vitamínu C na 100g). Na naplnenie dennej potreby vitamínu C

preto postačuje iba 50 g šípok.

Vitamín D 

Vitamín D je nevyhnutný pre normálnu stavbu kostí a zubov, pre zabezpečenie

neuromuskulárnych funkcií. Je dôležitý taktiež pre správne fungovanie imunitného systému a

jeho schopnosti chrániť organizmus pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v

zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Vitamín D posilňuje imunitný systém predovšetkým cestou a ktivácie procesov vrodenej
imunity. Stimuluje aktivitu NK-buniek (tzv. „prirodzené zabíjače“). Deficit vitamínu D vedie k

reaktivácii imunitných a zápalových procesov a zvýšenej náchylnosti k autoimunitným

ochoreniam, ako sú psoriáza, sclerosis multiplex, reumatoidná artritída, ekzémy či diabetes

mellitus. Pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený počet buniek imunitného
systému.  Toto je príčinou nielen zvýšenej náchylnosti na infekčné ochorenia, ale aj častejším

príznakom únavy.

Potravou prijímaný vitamín D sa z čreva absorbuje pomocou žlčových kyselín a chylomikrónmi

je transportovaný do pečene. Dominantný, u človeka až 90-percentný, prísun vitamínu D do

organizmu je však zabezpečený pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Počas pôsobenia

slnka koža absorbuje 7-dehydrocholesterol (7 -DHC, provitamín D), ktorý je v priebehu

niekoľkých hodín transformovaný na vitamín D3 (cholekalciferol). Ten sa v krvi naviaže na

špecifickú bielkovinu, ktorá vitamín transportuje do pečene, kde dochádza pôsobením

mikrozomálnych enzýmov ku vzniku biologicky inaktívneho kalcidiolu. Až v obličkách sa kalcidiol

transformuje na aktívny kalcitriol. 

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

ku  zhoršeniu fungovania imunitného systému a  ku zvýšenej náchylnosti k  infekčným

ochoreniam.

Vhodnou alternatívou je v takomto prípade podávanie suplementov s obsahom vitamínu D.

Podávať sa môžu v ranných alebo dopoludňajších hodinách spolu s jedlom alebo tesne po

jedle.  Absorpcia vitamínu D je negatívne ovplyvnená v prípade, pokiaľ je potrava
chudobnejšia na tuky. Vstrebávanie vitamínu D spomaľuje aj konzumácia alkoholu. 

Zinok 

Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky. Na rozdiel od ostatných esenciálnych

mikroelementov sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn2+) .

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 pre 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. 

Bunky imunitného systému reagujú na zmeny statusu zinku dokonca ešte skôr, než jeho

plazmatická koncentrácia klesne pod normálnu hodnotu.

Zinok ovplyvňuje takmer všetky aspekty imunitného systému – od kožnej bariéry až po
génovú reguláciu lymfocytov. V závislosti od cieľovej bunky môže byť jeho efekt inhibičný

(napríklad degranulácia žírnych buniek, uvoľnenie mediátorov trombocytov) alebo stimulačný

(cytotoxická aktivita NK buniek, chemotaxia neutrofilov). 

Zinok je rozhodujúci nielen pre vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vrodenú imunitu

(napríklad fagocyty, NK bunky), ale jeho nedostatok ovplyvňuje aj získanú imunitu, pretože

dochádza k obmedzeniu funkcie lymfocytov a lymfopénii. 

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

rinovírusoch, čím sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu, bráni jej

poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Aj malé zmeny plazmatickej koncentrácie zinku vedú k atrofii týmusu, a následne k zníženej

aktivite hormónu tymulínu. Tymulín zodpovedá za maturáciu T-lymfocytov, cytotoxicitu a

produkciu a biologickú aktivitu viacerých cytokínov.

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. 

Selén 

Selén patrí medzi esenciálne stopové prvky. Do organizmu sa dostáva vo forme

selenocysteínu, selenometionínu a anorganických solí. Doporučená denná dávka je 55 μg a

tolerovaná denná horná hranica príjmu pre dospelých je 400 μg. V tele dospelého človeka

nájdeme 5 – 15 mg selénu, vždy viazaného na tkanivové proteíny alebo vo forme

selénoproteínov.

Selén je známy svojimi antioxidačnými vlastnosťami (koenzým glutationperoxidázy).

Nepriamo sa tiež podieľa na syntéze hormónov štítnej žľazy. Medzi jeho ďalšie potenciálne

vlastnosti patria antiproliferačné účinky, indukcia apoptózy a modulácia hladiny androgénov. 

Nedostatok selénu môže narušiť syntézu hormónov štítnej žľazy, metabolizmus rastového

hormónu a IGF 1 (insulin-like growth factor 1), môže taktiež spôsobiť dermatitídy, stratu

nechtov či vlasov.

V tkanivách sa vyskytuje v  organických zlúčeninách, ktoré sú viazané na selénoproteíny s

aktívnym miestom selénocysteínom, ktorý moduluje biochemické procesy v bunkách a

ovplyvňuje imunitný systém, tvorí podstatnú zložku antioxidačných enzýmov, ktoré chránia

bunku pred agresívnym účinkom voľných radikálov a sú produkované v priebehu

fyziologického oxidatívneho metabolizmu.

Selén výrazne ovplyvňuje funkčnosť imunitného systému, napomáha proliferatívnej odpovedi

lymfocytov na stimuláciu antigénom, uľahčuje pohyb a funkciu fagocytárnych buniek, nakoľko

tieto závisia od hladiny selénu vo fagocytoch. Organické zlúčeniny selénu sú výraznými

modifikátormi biologickej odpovede, stimulujú tvorbu rôznych cytokínov (o.i. faktorov

kontrolujúcich proliferáciu buniek), pomáhajú správnej funkcii T-lymfocytov, pri nízkej hladine

dochádza k ich redukcii.

U pacientov s  pozitívnym testom na SARS-CoV-2 bol vyšší podiel uzdravených v cieľovej

skupine liečenej okrem štandardnej terapie aj kombináciou nutraceutík vrátane 96 μg selénu v

1 dávke. 

Betaglukány 

Betaglukány (β-glukány) sú z  chemickej stránky glukózové polyméry, ktoré patria medzi

hlavné štrukturálne jednotky bunkových stien húb, kvasníc, morských rias a baktérií. 

Betaglukány sú aj súčasťou bunkových stien endospermu obilnín, ako je ovos či jačmeň. Jedným

z najlepších zdrojov betaglukánu je hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus).

Mechanizmus účinku betaglukánov na imunitný systém spočíva vo zvýšení funkčnej aktivity

makrofágov a  aktivácii antimikrobiálnej aktivity neutrofilov prostredníctvom väzby na ich

receptory. Hlavným farmakologickým účinkom betaglukánov je zvýšenie rezistencie
hostiteľa proti vírusom, baktériám, hubám, parazitom, majú antitumorový účinok a sú
vhodné v prevencii karcinogenézy.

Monocyty, makrofágy a  NK bunky majú povrchové receptory špecificky rozpoznávajúce

jednotlivé glukány. Spomedzi všetkých receptorov treba vyzdvihnúť dektín-1, ktorý predstavuje

primárny receptor pre betaglukány. Aktiváciou receptora sa aktivuje nešpecifická imunitná

odpoveď, zvyšuje sa fagocytárna aktivita makrofágov a NK buniek, aktivuje sa komplement

a špecifický imunitný systém.

Schopnosť betaglukánov aktivovať jednotlivé zložky imunitného systému, a tým aj modulovať

imunitnú odpoveď, je závislá od dĺžky ich reťazca, stupňa vetvenia ako aj terciárnej štruktúry. Vo

všeobecnosti možno povedať, že betaglukány s veľkou molekulárnou hmotnosťou majú

schopnosť priamo aktivovať leukocyty, stimulovať fagocytózu, ako aj produkciu cytokínov a

iných zápalových mediátorov. Glukány so strednou a malou veľkosťou molekuly nie sú tak

účinné.

Kým vo fáze akútneho ochorenia sa u  dospelých optimálne dávkuje 300 mg betaglukánov,

v  rámci preventívnej podpory imunity postačuje dávka 100 až 200 mg betaglukánu.

Betaglukány je možné podávať aj deťom vo veku od 3 rokov, ideálne vo forme sirupu alebo inej

tekutej formy.

Betaglukány patria medzi tie stimulanty imunitného systému, ktoré majú schopnosť

modifikovať bunky vrodenej imunity, čo vedie k  zosilnenej imunitnej reakcii, ktorá sa

označuje termínom trénovaná imunita. Výsledkom trénovanej imunity je rýchlejšia

a intenzívnejšia imunitná odpoveď organizmu pri opakovanom kontakte s patogénmi.

Kvercetín

Kvercetín a niektoré ďalšie bioflavonoidy vykazujú silné antioxidačné pôsobenie a pripisujú sa

mu okrem iného aj imunoprotektívne účinky. 

V prípade COVID-19 sa jeho priaznivé pôsobenie zakladá na schopnosti blokovať kľúčové

proteázy vírusu a tiež vstup SARS-CoV-2 do buniek znížením expresie ACE-2 génu. 

Lyzozým

Enzým lyzozým sa nachádza v telesných tekutinách (sliny, slzy, krv, hlien) a má prirodzený
ochranný antimikrobiálny a protivírusový účinok. Pomôže zbaviť sa začínajúcich

problémov s hrdlom, ďasnami, porušenou a bolestivou sliznicou na jazyku, ktoré spôsobujú

baktérie a vírusy.
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Zdieľať     

Imunitný systém a imunita

Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať imunitnou odpoveďou na
antigén. Antigénom môže byť pôvodca infekčného ochorenia (vírusy, baktérie, huby, prvoky,

parazity), jed alebo iné xenobiotikum, alergén, vlastné poškodené bunky, nádory,

transplantáty), ktorého výsledkom je jeho likvidácia. Antigén je teda cudzorodá látka schopná

navodiť v organizme imunitnú odpoveď.

Imunitný systém je možné definovať ako sústavu špecializovaných buniek, tkanív alebo molekúl

a  ich vzájomných interakcií, ktorý nemá presnú lokalizáciu a ohraničenie, ale je rozptýlený vo

viacerých štruktúrach a orgánoch. 

Medzi orgány imunitného systému radíme kostnú dreň a  týmus (tzv. primárne lymfoidné

orgány) a  ďalej slezinu, lymfatické uzliny, tonzily, apendix, Peyerove plaky – GALT, slizničné

lymfoidné tkanivo – MALT a  lymfoidné tkanivo spojené s prieduškami – BALT (tzv. sekundárne

lymfoidné orgány).  

Obrázok 1: Vonkajšie faktory vedúce k poruchám imunity. (zdroj: mzsr.sk)

Medzi bunky imunitného systému patria leukocyty: lymfoidná línia – NK-bunky, T-/B-lymfocyty

a myeloidná línia – monocyty/makrofágy, granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily),

mastocyty.

Imunita môže byť prirodzená (vrodená) alebo adaptívna (získaná). Získanú imunitu potom

rozlišujeme na aktívnu a  pasívnu. Z  efektorového hľadiska odlišujeme imunitu látkovú

(humorálnu), kam radíme protilátky, komplement a CRP a  imunitu bunkovú (celulárnu), kam

patria fagocyty, NK-bunky a lymfocyty.

Podpora nešpecifickej imunity

Nešpecifická imunita je vrodená. Je charakterizovaná rýchlou, ale vždy rovnakou odpoveďou

voči patogénom. Pozostáva z niekoľkých zložiek, z ktorých najvýznamnejšie sú:

1. mechanické bariéry a mechanické reakcie – pokožka pokrývajúca telo organizmu a

sliznica na povrchu dutín, ktorá vystiela ich vnútrajšok a orgány, bráni vniknutiu

mikroorganizmov do vnútra organizmu;

2. komplement – súbor sérových bielkovín schopných po aktivácii navodiť rozpad niektorých

buniek;

3. fagocytujúce bunky – uskutočňujú fagocytózu, teda proces pohlcovania pevných častíc z

okolia bunkou, ktorá častice po pohltení ničí svojimi enzýmami;

4. z ápal – komplikovaný proces, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožovania

patogénov s cieľom zničiť ich alebo vypudiť.

Pod pojmom podpora nešpecifickej imunity sa teda rozumie substitúcia tých mikronutrientov,

prípadne fytofarmák, ktorá vedie k  podpore primárnych zložiek nešpecifickej

obranyschopnosti organizmu voči patogénom. 

Vitamín C

Vitamín C (kyselina L-askorbová, askorbát) má schválené zdravotné tvrdenie, ktoré umožňuje

jeho doplnkovú suplementáciu pri podpore správneho fungovania imunitného systému

a osobitne aj pri normálnom fungovaní imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy

a po nej.

V  rámci normálneho fungovania imunitného systému plní vitamín C v  organizme viacero

dôležitých funkcií: 

bariérová funkcia na koži a sliznici,

chemotaxia a fagocytárna aktivita neutrofilov,

podpora tvorby protilátok B-bunkami,

proliferácia NK-buniek,

regulácia expresie cytokínov,

antioxidačné pôsobenie (priamy antioxidačný účinok a podpora regenerácie vitamínu E).

Hlavnými faktormi zníženia hladiny vitamínu C v  organizme sú nesprávne stravovanie,

znečistenie životného prostredia, fajčenie, oxidatívny stres a  zápalové ochorenia vrátane

infekcií. K zvýšenej spotrebe vitamínu C prispievajú aj obezita a diabetes.

Pri suplementácii vitamínu C je najväčším limitujúcim faktorom obmedzená možnosť

vstrebávania a  následnej utilizácie vitamínu C v  organizme. Z  tohto pohľadu je v  prípade

potreby podávania vyšších dávok vitamínu C v  priebehu dňa voliť perorálne formy
s riadeným postupným uvoľňovaním.

Pre dopĺňanie vitamínu C do organizmu je možné využiť bežné komponenty pestrej stravy
(predovšetkým citrusové plody, čerstvá listová zelenina, červená paprika, rajčiny a podobne).

V  prípade potreby suplementácie vyšších dávok vitamínu C by však bolo potrebné

konzumovať veľmi veľké množstvá uvedených potravín.

Z uvedeného pohľadu je preto vhodnejšie využiť ako zdroj vitamínu C plody ruže šípovej (šípky),

kde je koncentrácia vitamínu C až 200 až 1200 mg na 100 g (pre porovnanie, čerstvé citrusové

plody obsahujú od 25 do 80 mg vitamínu C na 100g). Na naplnenie dennej potreby vitamínu C

preto postačuje iba 50 g šípok.

Vitamín D 

Vitamín D je nevyhnutný pre normálnu stavbu kostí a zubov, pre zabezpečenie

neuromuskulárnych funkcií. Je dôležitý taktiež pre správne fungovanie imunitného systému a

jeho schopnosti chrániť organizmus pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v

zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Vitamín D posilňuje imunitný systém predovšetkým cestou aktivácie procesov vrodenej
imunity. Stimuluje aktivitu NK-buniek (tzv. „prirodzené zabíjače“). Deficit vitamínu D vedie k

reaktivácii imunitných a zápalových procesov a zvýšenej náchylnosti k autoimunitným

ochoreniam, ako sú psoriáza, sclerosis multiplex, reumatoidná artritída, ekzémy či diabetes

mellitus. Pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený počet buniek imunitného
systému.  Toto je príčinou nielen zvýšenej náchylnosti na infekčné ochorenia, ale aj častejším

príznakom únavy.

Potravou prijímaný vitamín D sa z čreva absorbuje pomocou žlčových kyselín a chylomikrónmi

je transportovaný do pečene. Dominantný, u človeka až 90-percentný, prísun vitamínu D do

organizmu je však zabezpečený pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Počas pôsobenia

slnka koža absorbuje 7-dehydrocholesterol (7-DHC, provitamín D), ktorý je v priebehu

niekoľkých hodín transformovaný na vitamín D3 (cholekalciferol). Ten sa v krvi naviaže na

špecifickú bielkovinu, ktorá vitamín transportuje do pečene, kde dochádza pôsobením

mikrozomálnych enzýmov ku vzniku biologicky inaktívneho kalcidiolu. Až v obličkách sa kalcidiol

transformuje na aktívny kalcitriol. 

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

ku  zhoršeniu fungovania imunitného systému a  ku zvýšenej náchylnosti k  infekčným

ochoreniam.

Vhodnou alternatívou je v takomto prípade podávanie suplementov s obsahom vitamínu D.

Podávať sa môžu v ranných alebo dopoludňajších hodinách spolu s jedlom alebo tesne po

jedle.  Absorpcia vitamínu D je negatívne ovplyvnená v prípade, pokiaľ je potrava
chudobnejšia na tuky. Vstrebávanie vitamínu D spomaľuje aj konzumácia alkoholu. 

Zinok 

Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky. Na rozdiel od ostatných esenciálnych

mikroelementov sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn2+).

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 pre 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. 

Bunky imunitného systému reagujú na zmeny statusu zinku dokonca ešte skôr, než jeho

plazmatická koncentrácia klesne pod normálnu hodnotu.

Zinok ovplyvňuje takmer všetky aspekty imunitného systému – od kožnej bariéry až po
génovú reguláciu lymfocytov. V závislosti od cieľovej bunky môže byť jeho efekt inhibičný

(napríklad degranulácia žírnych buniek, uvoľnenie mediátorov trombocytov) alebo stimulačný

(cytotoxická aktivita NK buniek, chemotaxia neutrofilov). 

Zinok je rozhodujúci nielen pre vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vrodenú imunitu

(napríklad fagocyty, NK bunky), ale jeho nedostatok ovplyvňuje aj získanú imunitu, pretože

dochádza k obmedzeniu funkcie lymfocytov a lymfopénii. 

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

rinovírusoch, čím sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu, bráni jej

poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Aj malé zmeny plazmatickej koncentrácie zinku vedú k atrofii týmusu, a následne k zníženej

aktivite hormónu tymulínu. Tymulín zodpovedá za maturáciu T-lymfocytov, cytotoxicitu a

produkciu a biologickú aktivitu viacerých cytokínov.

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. 

Selén 

Selén patrí medzi esenciálne stopové prvky. Do organizmu sa dostáva vo forme

selenocysteínu, selenometionínu a anorganických solí. Doporučená denná dávka je 55 μg a

tolerovaná denná horná hranica príjmu pre dospelých je 400 μg. V tele dospelého človeka

nájdeme 5 – 15 mg selénu, vždy viazaného na tkanivové proteíny alebo vo forme

selénoproteínov.

Selén je známy svojimi antioxidačnými vlastnosťami (koenzým glutationperoxidázy).

Nepriamo sa tiež podieľa na syntéze hormónov štítnej žľazy. Medzi jeho ďalšie potenciálne

vlastnosti patria antiproliferačné účinky, indukcia apoptózy a modulácia hladiny androgénov. 

Nedostatok selénu môže narušiť syntézu hormónov štítnej žľazy, metabolizmus rastového

hormónu a IGF 1 (insulin-like growth factor 1), môže taktiež spôsobiť dermatitídy, stratu

nechtov či vlasov.

V tkanivách sa vyskytuje v  organických zlúčeninách, ktoré sú viazané na selénoproteíny s

aktívnym miestom selénocysteínom, ktorý moduluje biochemické procesy v bunkách a

ovplyvňuje imunitný systém, tvorí podstatnú zložku antioxidačných enzýmov, ktoré chránia

bunku pred agresívnym účinkom voľných radikálov a sú produkované v priebehu

fyziologického oxidatívneho metabolizmu.

Selén výrazne ovplyvňuje funkčnosť imunitného systému, napomáha proliferatívnej odpovedi

lymfocytov na stimuláciu antigénom, uľahčuje pohyb a funkciu fagocytárnych buniek, nakoľko

tieto závisia od hladiny selénu vo fagocytoch. Organické zlúčeniny selénu sú výraznými

modifikátormi biologickej odpovede, stimulujú tvorbu rôznych cytokínov (o.i. faktorov

kontrolujúcich proliferáciu buniek), pomáhajú správnej funkcii T-lymfocytov, pri nízkej hladine

dochádza k ich redukcii.

U pacientov s  pozitívnym testom na SARS-CoV-2 bol vyšší podiel uzdravených v cieľovej

skupine liečenej okrem štandardnej terapie aj kombináciou nutraceutík vrátane 96 μg selénu v

1 dávke. 

Betaglukány 

Betaglukány (β-glukány) sú z  chemickej stránky glukózové polyméry, ktoré patria medzi

hlavné štrukturálne jednotky bunkových stien húb, kvasníc, morských rias a bakt érií. 

Betaglukány sú aj súčasťou bunkových stien endospermu obilnín, ako je ovos či jačmeň. Jedným

z najlepších zdrojov betaglukánu je hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus).

Mechanizmus účinku betaglukánov na imunitný systém spočíva vo zvýšení funkčnej aktivity

makrofágov a  aktivácii antimikrobiálnej aktivity neutrofilov prostredníctvom väzby na ich

receptory. Hlavným farmakologickým účinkom betaglukánov je zvýšenie rezistencie
hostiteľa proti vírusom, baktériám, hubám, parazitom, majú antitumorový účinok a sú
vhodné v prevencii karcinogenézy.

Monocyty, makrofágy a  NK bunky majú povrchové receptory špecificky rozpoznávajúce

jednotlivé glukány. Spomedzi všetkých receptorov treba vyzdvihnúť dektín-1, ktorý predstavuje

primárny receptor pre betaglukány. Aktiváciou receptora sa aktivuje nešpecifická imunitná

odpoveď, zvyšuje sa fagocytárna aktivita makrofágov a NK buniek, aktivuje sa komplement

a špecifický imunitný systém.

Schopnosť betaglukánov aktivovať jednotlivé zložky imunitného systému, a tým aj modulovať

imunitnú odpoveď, je závislá od dĺžky ich reťazca, stupňa vetvenia ako aj terciárnej štruktúry. Vo

všeobecnosti možno povedať, že betaglukány s veľkou molekulárnou hmotnosťou majú

schopnosť priamo aktivovať leukocyty, stimulovať fagocytózu, ako aj produkciu cytokínov a

iných zápalových mediátorov. Glukány so strednou a malou veľkosťou molekuly nie sú tak

účinné.

Kým vo fáze akútneho ochorenia sa u  dospelých optimálne dávkuje 300 mg betaglukánov,

v  rámci preventívnej podpory imunity postačuje dávka 100 až 200 mg betaglukánu.

Betaglukány je možné podávať aj deťom vo veku od 3 rokov, ideálne vo forme sirupu alebo inej

tekutej formy.

Betaglukány patria medzi tie stimulanty imunitného systému, ktoré majú schopnosť

modifikovať bunky vrodenej imunity, čo vedie k  zosilnenej imunitnej reakcii, ktorá sa

označuje termínom trénovaná imunita. Výsledkom trénovanej imunity je rýchlejšia

a intenzívnejšia imunitná odpoveď organizmu pri opakovanom kontakte s patogénmi.

Kvercetín

Kvercetín a niektoré ďalšie bioflavonoidy vykazujú silné antioxidačné pôsobenie a pripisujú sa

mu okrem iného aj imunoprotektívne účinky. 

V prípade COVID-19 sa jeho priaznivé pôsobenie zakladá na schopnosti blokovať kľúčové

proteázy vírusu a tiež vstup SARS-CoV-2 do buniek znížením expresie ACE-2 génu. 

Lyzozým

Enzým lyzozým sa nachádza v telesných tekutinách (sliny, slzy, krv, hlien) a má prirodzený
ochranný antimikrobiálny a  protivírusový účinok. Pomôže zbaviť sa začínajúcich

problémov s hrdlom, ďasnami, porušenou a bolestivou sliznicou na jazyku, ktoré spôsobujú

baktérie a vírusy.
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Imunitný systém a imunita

Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať imunitnou odpoveďou na
antigén. Antigénom môže byť pôvodca infekčného ochorenia (vírusy, baktérie, huby, prvoky,

parazity), jed alebo iné xenobiotikum, alergén, vlastné poškodené bunky, nádory,

transplantáty), ktorého výsledkom je jeho likvidácia. Antigén je teda cudzorodá látka schopná

navodiť v organizme imunitnú odpoveď.

Imunitný systém je možné definovať ako sústavu špecializovaných buniek, tkanív alebo molekúl

a  ich vzájomných interakcií, ktorý nemá presnú lokalizáciu a ohraničenie, ale je rozptýlený vo

viacerých štruktúrach a orgánoch. 

Medzi orgány imunitného systému radíme kostnú dreň a  týmus (tzv. primárne lymfoidné

orgány) a  ďalej slezinu, lymfatické uzliny, tonzily, apendix, Peyerove plaky – GALT, slizničné

lymfoidné tkanivo – MALT a  lymfoidné tkanivo spojené s prieduškami – BALT (tzv. sekundárne

lymfoidné orgány).  

Obrázok 1: Vonkajšie faktory vedúce k poruchám imunity. (zdroj: mzsr.sk)

Medzi bunky imunitného systému patria leukocyty: lymfoidná línia – NK-bunky, T-/B-lymfocyty

a myeloidná línia – monocyty/makrofágy, granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily),

mastocyty.

Imunita môže byť prirodzená (vrodená) alebo adaptívna (získaná). Získanú imunitu potom

rozlišujeme na aktívnu a  pasívnu. Z  efektorového hľadiska odlišujeme imunitu látkovú

(humorálnu), kam radíme protilátky, komplement a CRP a  imunitu bunkovú (celulárnu), kam

patria fagocyty, NK-bunky a lymfocyty.

Podpora nešpecifickej imunity

Nešpecifická imunita je vrodená. Je charakterizovaná rýchlou, ale vždy rovnakou odpoveďou

voči patogénom. Pozostáva z niekoľkých zložiek, z ktorých najvýznamnejšie sú:

1. mechanické bariéry a mechanické reakcie – pokožka pokrývajúca telo organizmu a

sliznica na povrchu dutín, ktorá vystiela ich vnútrajšok a orgány, bráni vniknutiu

mikroorganizmov do vnútra organizmu;

2. komplement – súbor sérových bielkovín schopných po aktivácii navodiť rozpad niektorých

buniek;

3. fagocytujúce bunky – uskutočňujú fagocytózu, teda proces pohlcovania pevných častíc z

okolia bunkou, ktorá častice po pohltení ničí svojimi enzýmami;

4. z ápal – komplikovaný proces, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožovania

patogénov s cieľom zničiť ich alebo vypudiť.

Pod pojmom podpora nešpecifickej imunity sa teda rozumie substitúcia tých mikronutrientov,

prípadne fytofarmák, ktorá vedie k  podpore primárnych zložiek nešpecifickej

obranyschopnosti organizmu voči patogénom. 

Vitamín C

Vitamín C (kyselina L-askorbová, askorbát) má schválené zdravotné tvrdenie, ktoré umožňuje

jeho doplnkovú suplementáciu pri podpore správneho fungovania imunitného systému

a osobitne aj pri normálnom fungovaní imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy

a po nej.

V  rámci normálneho fungovania imunitného systému plní vitamín C v  organizme viacero

dôležitých funkcií: 

bariérová funkcia na koži a sliznici,

chemotaxia a fagocytárna aktivita neutrofilov,

podpora tvorby protilátok B-bunkami,

proliferácia NK-buniek,

regulácia expresie cytokínov,

antioxidačné pôsobenie (priamy antioxidačný účinok a podpora regenerácie vitamínu E).

Hlavnými faktormi zníženia hladiny vitamínu C v  organizme sú nesprávne stravovanie,

znečistenie životného prostredia, fajčenie, oxidatívny stres a  zápalové ochorenia vrátane

infekcií. K zvýšenej spotrebe vitamínu C prispievajú aj obezita a diabetes.

Pri suplementácii vitamínu C je najväčším limitujúcim faktorom obmedzená možnosť

vstrebávania a  následnej utilizácie vitamínu C v  organizme. Z  tohto pohľadu je v  prípade

potreby podávania vyšších dávok vitamínu C v  priebehu dňa voliť perorálne formy
s riadeným postupným uvoľňovaním.

Pre dopĺňanie vitamínu C do organizmu je možné využiť bežné komponenty pestrej stravy
(predovšetkým citrusové plody, čerstvá listová zelenina, červená paprika, rajčiny a podobne).

V  prípade potreby suplementácie vyšších dávok vitamínu C by však bolo potrebné

konzumovať veľmi veľké množstvá uvedených potravín.

Z uvedeného pohľadu je preto vhodnejšie využiť ako zdroj vitamínu C plody ruže šípovej (šípky),

kde je koncentrácia vitamínu C až 200 až 1200 mg na 100 g (pre porovnanie, čerstvé citrusové

plody obsahujú od 25 do 80 mg vitamínu C na 100g). Na naplnenie dennej potreby vitamínu C

preto postačuje iba 50 g šípok.

Vitamín D 

Vitamín D je nevyhnutný pre normálnu stavbu kostí a zubov, pre zabezpečenie

neuromuskulárnych funkcií. Je dôležitý taktiež pre správne fungovanie imunitného systému a

jeho schopnosti chrániť organizmus pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v

zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Vitamín D posilňuje imunitný systém predovšetkým cestou aktivácie procesov vrodenej
imunity. Stimuluje aktivitu NK-buniek (tzv. „prirodzené zabíjače“). Deficit vitamínu D vedie k

reaktivácii imunitných a zápalových procesov a zvýšenej náchylnosti k autoimunitným

ochoreniam, ako sú psoriáza, sclerosis multiplex, reumatoidná artritída, ekzémy či diabetes

mellitus. Pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený počet buniek imunitného
systému.  Toto je príčinou nielen zvýšenej náchylnosti na infekčné ochorenia, ale aj častejším

príznakom únavy.

Potravou prijímaný vitamín D sa z čreva absorbuje pomocou žlčových kyselín a chylomikrónmi

je transportovaný do pečene. Dominantný, u človeka až 90-percentný, prísun vitamínu D do

organizmu je však zabezpečený pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Počas pôsobenia

slnka koža absorbuje 7-dehydrocholesterol (7-DHC, provitamín D), ktorý je v priebehu

niekoľkých hodín transformovaný na vitamín D3 (cholekalciferol). Ten sa v krvi naviaže na

špecifickú bielkovinu, ktorá vitamín transportuje do pečene, kde dochádza pôsobením

mikrozomálnych enzýmov ku vzniku biologicky inaktívneho kalcidiolu. Až v obličkách sa kalcidiol

transformuje na aktívny kalcitriol. 

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

ku  zhoršeniu fungovania imunitného systému a  ku zvýšenej náchylnosti k  infekčným

ochoreniam.

Vhodnou alternatívou je v takomto prípade podávanie suplementov s obsahom vitamínu D.

Podávať sa môžu v ranných alebo dopoludňajších hodinách spolu s jedlom alebo tesne po

jedle.  Absorpcia vitamínu D je negatívne ovplyvnená v prípade, pokiaľ je potrava
chudobnejšia na tuky. Vstrebávanie vitamínu D spomaľuje aj konzumácia alkoholu. 

Zinok 

Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky. Na rozdiel od ostatných esenciálnych

mikroelementov sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn2+).

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 pre 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. 

Bunky imunitného systému reagujú na zmeny statusu zinku dokonca ešte skôr, než jeho

plazmatická koncentrácia klesne pod normálnu hodnotu.

Zinok ovplyvňuje takmer všetky aspekty imunitného systému – od kožnej bariéry až po
génovú reguláciu lymfocytov. V závislosti od cieľovej bunky môže byť jeho efekt inhibičný

(napríklad degranulácia žírnych buniek, uvoľnenie mediátorov trombocytov) alebo stimulačný

(cytotoxická aktivita NK buniek, chemotaxia neutrofilov). 

Zinok je rozhodujúci nielen pre vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vrodenú imunitu

(napríklad fagocyty, NK bunky), ale jeho nedostatok ovplyvňuje aj získanú imunitu, pretože

dochádza k obmedzeniu funkcie lymfocytov a lymfopénii. 

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

rinovírusoch, čím sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu, bráni jej

poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Aj malé zmeny plazmatickej koncentrácie zinku vedú k atrofii týmusu, a následne k zníženej

aktivite hormónu tymulínu. Tymulín zodpovedá za maturáciu T-lymfocytov, cytotoxicitu a

produkciu a biologickú aktivitu viacerých cytokínov.

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 medz i základné endogénne antioxidačné mechanizmy. 

Selén 

Selén patrí medzi esenciálne stopové prvky. Do organizmu sa dostáva vo forme

selenocysteínu, selenometionínu a anorganických solí. Doporučená denná dávka je 55 μg a

tolerovaná denná horná hranica príjmu pre dospelých je 400 μg. V tele dospelého človeka

nájdeme 5 – 15 mg selénu, vždy viazaného na tkanivové proteíny alebo vo forme

selénoproteínov.

Selén je známy svojimi antioxidačnými vlastnosťami (koenzým glutationperoxidázy).

Nepriamo sa tiež podieľa na syntéze hormónov štítnej žľazy. Medzi jeho ďalšie potenciálne

vlastnosti patria antiproliferačné účinky, indukcia apoptózy a modulácia hladiny androgénov. 

Nedostatok selénu môže narušiť syntézu hormónov štítnej žľazy, metabolizmus rastového

hormónu a IGF 1 (insulin-like growth factor 1), môže takt iež spôsobiť dermatitídy, stratu

nechtov či vlasov.

V tkanivách sa vyskytuje v  organických zlúčeninách, ktoré sú viazané na selénoproteíny s

aktívnym miestom selénocysteínom, ktorý moduluje biochemické procesy v bunkách a

ovplyvňuje imunitný systém, tvorí podstatnú zložku antioxidačných enzýmov, ktoré chránia

bunku pred agresívnym účinkom voľných radikálov a sú produkované v priebehu

fyziologického oxidatívneho metabolizmu.

Selén výrazne ovplyvňuje funkčnosť imunitného systému, napomáha proliferatívnej odpovedi

lymfocytov na stimuláciu antigénom, uľahčuje pohyb a funkciu fagocytárnych buniek, nakoľko

tieto závisia od hladiny selénu vo fagocytoch. Organické zlúčeniny selénu sú výraznými

modifikátormi biologickej odpovede, stimulujú tvorbu rôznych cytokínov (o.i. faktorov

kontrolujúcich proliferáciu buniek), pomáhajú správnej funkcii T-lymfocytov, pri nízkej hladine

dochádza k ich redukcii.

U pacientov s  pozitívnym testom na SARS-CoV-2 bol vyšší podiel uzdravených v cieľovej

skupine liečenej okrem štandardnej terapie aj kombináciou nutraceutík vrátane 96 μg selénu v

1 dávke. 

Betaglukány 

Betaglukány (β-glukány) sú z  chemickej stránky glukózové polyméry, ktoré patria medzi

hlavné štrukturálne jednotky bunkových stien húb, kvasníc, morských rias a baktérií. 

Betaglukány sú aj súčasťou bunkových stien endospermu obilnín, ako je ovos či jačmeň. Jedným

z najlepších zdrojov betaglukánu je hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus).

Mechanizmus účinku betaglukánov na imunitný systém spočíva vo zvýšení funkčnej aktivity

makrofágov a  aktivácii antimikrobiálnej aktivity neutrofilov prostredníctvom väzby na ich

receptory. Hlavným farmakologickým účinkom betaglukánov je zvýšenie rezistencie
hostiteľa proti vírusom, baktériám, hubám, parazitom, majú antitumorový účinok a sú
vhodné v prevencii karcinogenézy.

Monocyty, makrofágy a  NK bunky majú povrchové receptory špecificky rozpoznávajúce

jednotlivé glukány. Spomedzi všetkých receptorov treba vyzdvihnúť dektín-1, ktorý predstavuje

primárny receptor pre betagluk ány. Aktiváciou receptora sa aktivuje nešpecifická imunitná

odpoveď, zvyšuje sa fagocytárna aktivita makrofágov a NK buniek, aktivuje sa komplement

a špecifický imunitný systém.

Schopnosť betaglukánov aktivovať jednotlivé zložky imunitného systému, a tým aj modulovať

imunitnú odpoveď, je závislá od dĺžky ich reťazca, stupňa vetvenia ako aj terciárnej štruktúry. Vo

všeobecnosti možno povedať, že betaglukány s veľkou molekulárnou hmotnosťou majú

schopnosť priamo aktivovať leukocyty, stimulovať fagocytózu, ako aj produkciu cytokínov a

iných zápalových mediátorov. Glukány so strednou a malou veľkosťou molekuly nie sú tak

účinné.

Kým vo fáze akútneho ochorenia sa u  dospelých optimálne dávkuje 300 mg betaglukánov,

v  rámci preventívnej podpory imunity postačuje dávka 100 až 200 mg betaglukánu.

Betaglukány je možné podávať aj deťom vo veku od 3 rokov, ideálne vo forme sirupu alebo inej

tekutej formy.

Betaglukány patria medzi tie stimulanty imunitného systému, ktoré majú schopnosť

modifikovať bunky vrodenej imunity, čo vedie k  zosilnenej imunitnej reakcii, ktorá sa

označuje termínom trénovaná imunita. Výsledkom trénovanej imunity je rýchlejšia

a intenzívnejšia imunitná odpoveď organizmu pri opakovanom kontakte s patogénmi.

Kvercetín

Kvercetín a niektoré ďalšie bioflavonoidy vykazujú silné antioxidačné pôsobenie a pripisujú sa

mu okrem iného aj imunoprotektívne účinky. 

V prípade COVID-19 sa jeho priaznivé pôsobenie zakladá na schopnosti blokovať kľúčové

proteázy vírusu a tiež vstup SARS-CoV-2 do buniek znížením expresie ACE-2 génu. 

Lyzozým

Enzým lyzozým sa nachádza v telesných tekutinách (sliny, slzy, krv, hlien) a má prirodzený
ochranný antimikrobiálny a protivírusový účinok. Pomôže zbaviť sa začínajúcich

problémov s hrdlom, ďasnami, porušenou a bolestivou sliznicou na jazyku, ktoré spôsobujú

baktérie a vírusy.
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Imunitný systém a imunita

Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať imunitnou odpoveďou na
antigén. Antigénom môže byť pôvodca infekčného ochorenia (vírusy, baktérie, huby, prvoky,

parazity), jed alebo iné xenobiotikum, alergén, vlastné poškodené bunky, nádory,

transplantáty), ktorého výsledkom je jeho likvidácia. Antigén je teda cudzorodá látka schopná

navodiť v organizme imunitnú odpoveď.

Imunitný systém je možné definovať ako sústavu špecializovaných buniek, tkanív alebo molekúl

a  ich vzájomných interakcií, ktorý nemá presnú lokalizáciu a ohraničenie, ale je rozptýlený vo

viacerých štruktúrach a orgánoch. 

Medzi orgány imunitného systému radíme kostnú dreň a  týmus (tzv. primárne lymfoidné

orgány) a  ďalej slezinu, lymfatické uzliny, tonzily, apendix, Peyerove plaky – GALT, slizničné

lymfoidné tkanivo – MALT a  lymfoidné tkanivo spojené s prieduškami – BALT (tzv. sekundárne

lymfoidné orgány).  

Obrázok 1: Vonkajšie faktory vedúce k poruchám imunity. (zdroj: mzsr.sk)

Medzi bunky imunitného systému patria leukocyty: lymfoidná línia – NK-bunky, T-/B-lymfocyty

a myeloidná línia – monocyty/makrofágy, granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily),

mastocyty.

Imunita môže byť prirodzená (vrodená) alebo adaptívna (získaná). Získanú imunitu potom

rozlišujeme na aktívnu a  pasívnu. Z  efektorového hľadiska odlišujeme imunitu látkovú

(humorálnu), kam radíme protilátky, komplement a CRP a  imunitu bunkovú (celulárnu), kam

patria fagocyty, NK-bunky a lymfocyty.

Podpora nešpecifickej imunity

Nešpecifická imunita je vrodená. Je charakterizovaná rýchlou, ale vždy rovnakou odpoveďou

voči patogénom. Pozostáva z niekoľkých zložiek, z ktorých najvýznamnejšie sú:

1. mechanické bariéry a mechanické reakcie – pokožka pokrývajúca telo organizmu a

sliznica na povrchu dutín, ktorá vystiela ich vnútrajšok a orgány, bráni vniknutiu

mikroorganizmov do vnútra organizmu;

2. komplement – súbor sérových bielkovín schopných po aktivácii navodiť rozpad niektorých

buniek;

3. fagocytujúce bunky – uskutočňujú fagocytózu, teda proces pohlcovania pevných častíc z

okolia bunkou, ktorá častice po pohltení ničí svojimi enzýmami;

4. z ápal – komplikovaný proces, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožovania

patogénov s cieľom zničiť ich alebo vypudiť.

Pod pojmom podpora nešpecifickej imunity sa teda rozumie substitúcia tých mikronutrientov,

prípadne fytofarmák, ktorá vedie k  podpore primárnych zložiek nešpecifickej

obranyschopnosti organizmu voči patogénom. 

Vitamín C

Vitamín C (kyselina L-askorbová, askorbát) má schválené zdravotné tvrdenie, ktoré umožňuje

jeho doplnkovú suplementáciu pri podpore správneho fungovania imunitného systému

a osobitne aj pri normálnom fungovaní imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy

a po nej.

V  rámci normálneho fungovania imunitného systému plní vitamín C v  organizme viacero

dôležitých funkcií: 

bariérová funkcia na koži a sliznici,

chemotaxia a fagocytárna aktivita neutrofilov,

podpora tvorby protilátok B-bunkami,

proliferácia NK-buniek,

regulácia expresie cytokínov,

antioxidačné pôsobenie (priamy antioxidačný účinok a podpora regenerácie vitamínu E).

Hlavnými faktormi zníženia hladiny vitamínu C v  organizme sú nesprávne stravovanie,

znečistenie životného prostredia, fajčenie, oxidatívny stres a  zápalové ochorenia vrátane

infekcií. K zvýšenej spotrebe vitamínu C prispievajú aj obezita a diabetes.

Pri suplementácii vitamínu C je najväčším limitujúcim faktorom obmedzená možnosť

vstrebávania a  následnej utilizácie vitamínu C v  organizme. Z  tohto pohľadu je v  prípade

potreby podávania vyšších dávok vitamínu C v  priebehu dňa voliť perorálne formy
s riadeným postupným uvoľňovaním.

Pre dopĺňanie vitamínu C do organizmu je možné využiť bežné komponenty pestrej stravy
(predovšetkým citrusové plody, čerstvá listová zelenina, červená paprika, rajčiny a podobne).

V  prípade potreby suplementácie vyšších dávok vitamínu C by však bolo potrebné

konzumovať veľmi veľké množstvá uvedených potravín.

Z uvedeného pohľadu je preto vhodnejšie využiť ako zdroj vitamínu C plody ruže šípovej (šípky),

kde je koncentrácia vitamínu C až 200 až 1200 mg na 100 g (pre porovnanie, čerstvé citrusové

plody obsahujú od 25 do 80 mg vitamínu C na 100g). Na naplnenie dennej potreby vitamínu C

preto postačuje iba 50 g šípok.

Vitamín D 

Vitamín D je nevyhnutný pre normálnu stavbu kostí a zubov, pre zabezpečenie

neuromuskulárnych funkcií. Je dôležitý taktiež pre správne fungovanie imunitného systému a

jeho schopnosti chrániť organizmus pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v

zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Vitamín D posilňuje imunitný systém predovšetkým cestou a ktivácie procesov vrodenej
imunity. Stimuluje aktivitu NK-buniek (tzv. „prirodzené zabíjače“). Deficit vitamínu D vedie k

reaktivácii imunitných a zápalových procesov a zvýšenej náchylnosti k autoimunitným

ochoreniam, ako sú psoriáza, sclerosis multiplex, reumatoidná artritída, ekzémy či diabetes

mellitus. Pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený počet buniek imunitného
systému.  Toto je príčinou nielen zvýšenej náchylnosti na infekčné ochorenia, ale aj častejším

príznakom únavy.

Potravou prijímaný vitamín D sa z čreva absorbuje pomocou žlčových kyselín a chylomikrónmi

je transportovaný do pečene. Dominantný, u človeka až 90-percentný, prísun vitamínu D do

organizmu je však zabezpečený pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Počas pôsobenia

slnka koža absorbuje 7-dehydrocholesterol (7 -DHC, provitamín D), ktorý je v priebehu

niekoľkých hodín transformovaný na vitamín D3 (cholekalciferol). Ten sa v krvi naviaže na

špecifickú bielkovinu, ktorá vitamín transportuje do pečene, kde dochádza pôsobením

mikrozomálnych enzýmov ku vzniku biologicky inaktívneho kalcidiolu. Až v obličkách sa kalcidiol

transformuje na aktívny kalcitriol. 

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

ku  zhoršeniu fungovania imunitného systému a  ku zvýšenej náchylnosti k  infekčným

ochoreniam.

Vhodnou alternatívou je v takomto prípade podávanie suplementov s obsahom vitamínu D.

Podávať sa môžu v ranných alebo dopoludňajších hodinách spolu s jedlom alebo tesne po

jedle.  Absorpcia vitamínu D je negatívne ovplyvnená v prípade, pokiaľ je potrava
chudobnejšia na tuky. Vstrebávanie vitamínu D spomaľuje aj konzumácia alkoholu. 

Zinok 

Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky. Na rozdiel od ostatných esenciálnych

mikroelementov sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn2+) .

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 pre 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. 

Bunky imunitného systému reagujú na zmeny statusu zinku dokonca ešte skôr, než jeho

plazmatická koncentrácia klesne pod normálnu hodnotu.

Zinok ovplyvňuje takmer všetky aspekty imunitného systému – od kožnej bariéry až po
génovú reguláciu lymfocytov. V závislosti od cieľovej bunky môže byť jeho efekt inhibičný

(napríklad degranulácia žírnych buniek, uvoľnenie mediátorov trombocytov) alebo stimulačný

(cytotoxická aktivita NK buniek, chemotaxia neutrofilov). 

Zinok je rozhodujúci nielen pre vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vrodenú imunitu

(napríklad fagocyty, NK bunky), ale jeho nedostatok ovplyvňuje aj získanú imunitu, pretože

dochádza k obmedzeniu funkcie lymfocytov a lymfopénii. 

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

rinovírusoch, čím sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu, bráni jej

poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Aj malé zmeny plazmatickej koncentrácie zinku vedú k atrofii týmusu, a následne k zníženej

aktivite hormónu tymulínu. Tymulín zodpovedá za maturáciu T-lymfocytov, cytotoxicitu a

produkciu a biologickú aktivitu viacerých cytokínov.

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 medz i základné endogénne antioxidačné mechanizmy. 

Selén 

Selén patrí medzi esenciálne stopové prvky. Do organizmu sa dostáva vo forme

selenocysteínu, selenometionínu a anorganických solí. Doporučená denná dávka je 55 μg a

tolerovaná denná horná hranica príjmu pre dospelých je 400 μg. V tele dospelého človeka

nájdeme 5 – 15 mg selénu, vždy viazaného na tkanivové proteíny alebo vo forme

selénoproteínov.

Selén je známy svojimi antioxidačnými vlastnosťami (koenzým glutationperoxidázy).

Nepriamo sa tiež podieľa na syntéze hormónov štítnej žľazy. Medzi jeho ďalšie potenciálne

vlastnosti patria antiproliferačné účinky, indukcia apoptózy a modulácia hladiny androgénov. 

Nedostatok selénu môže narušiť syntézu hormónov štítnej žľazy, metabolizmus rastového

hormónu a IGF 1 (insulin-like growth factor 1), môže takt iež spôsobiť dermatitídy, stratu

nechtov či vlasov.

V tkanivách sa vyskytuje v  organických zlúčeninách, ktoré sú viazané na selénoproteíny s

aktívnym miestom selénocysteínom, ktorý moduluje biochemické procesy v bunkách a

ovplyvňuje imunitný systém, tvorí podstatnú zložku antioxidačných enzýmov, ktoré chránia

bunku pred agresívnym účinkom voľných radikálov a sú produkované v priebehu

fyziologického oxidatívneho metabolizmu.

Selén výrazne ovplyvňuje funkčnosť imunitného systému, napomáha proliferatívnej odpovedi

lymfocytov na stimuláciu antigénom, uľahčuje pohyb a funkciu fagocytárnych buniek, nakoľko

tieto závisia od hladiny selénu vo fagocytoch. Organické zlúčeniny selénu sú výraznými

modifikátormi biologickej odpovede, stimulujú tvorbu rôznych cytokínov (o.i. faktorov

kontrolujúcich proliferáciu buniek), pomáhajú správnej funkcii T-lymfocytov, pri nízkej hladine

dochádza k ich redukcii.

U pacientov s  pozitívnym testom na SARS-CoV-2 bol vyšší podiel uzdravených v cieľovej

skupine liečenej okrem štandardnej terapie aj kombináciou nutraceutík vrátane 96 μg selénu v

1 dávke. 

Betaglukány 

Betaglukány (β-glukány) sú z  chemickej stránky glukózové polyméry, ktoré patria medzi

hlavné štrukturálne jednotky bunkových stien húb, kvasníc, morských rias a baktérií. 

Betaglukány sú aj súčasťou bunkových stien endospermu obilnín, ako je ovos či jačmeň. Jedným

z najlepších zdrojov betaglukánu je hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus).

Mechanizmus účinku betaglukánov na imunitný systém spočíva vo zvýšení funkčnej aktivity

makrofágov a  aktivácii antimikrobiálnej aktivity neutrofilov prostredníctvom väzby na ich

receptory. Hlavným farmakologickým účinkom betaglukánov je zvýšenie rezistencie
hostiteľa proti vírusom, baktériám, hubám, parazitom, majú antitumorový účinok a sú
vhodné v prevencii karcinogenézy.

Monocyty, makrofágy a  NK bunk y majú povrchové receptory špecificky rozpoznávajúce

jednotlivé glukány. Spomedzi všetkých receptorov treba vyzdvihnúť dektín-1, ktorý predstavuje

primárny receptor pre betaglukány. Aktiváciou receptora sa aktivuje nešpecifická imunitná

odpoveď, zvyšuje sa fagocytárna aktivita makrofágov a NK buniek, aktivuje sa komplement

a špecifický imunitný systém.

Schopnosť betaglukánov aktivovať jednotlivé zložky imunitného systému, a tým aj modulovať

imunitnú odpoveď, je závislá od dĺžky ich reťazca, stupňa vetvenia ako aj terciárnej štruktúry. Vo

všeobecnosti možno povedať, že betaglukány s veľkou molekulárnou hmotnosťou majú

schopnosť priamo aktivovať leukocyty, stimulovať fagocytózu, ako aj produkciu cytokínov a

iných zápalových mediátorov. Glukány so strednou a malou veľkosťou molekuly nie sú tak

účinné.

Kým vo fáze akútneho ochorenia sa u  dospelých optimálne dávkuje 300 mg betaglukánov,

v  rámci preventívnej podpory imunity postačuje dávka 100 až 200 mg betaglukánu.

Betaglukány je možné podávať aj deťom vo veku od 3 rokov, ideálne vo forme sirupu alebo inej

tekutej formy.

Betaglukány patria medzi tie stimulanty imunitného systému, ktoré majú schopnosť

modifikovať bunky vrodenej imunity, čo vedie k  zosilnenej imunitnej reakcii, ktorá sa

označuje termínom trénovaná imunita. Výsledkom trénovanej imunity je rýchlejšia

a intenzívnejšia imunitná odpoveď organizmu pri opakovanom kontakte s patogénmi.

Kvercetín

Kvercetín a niektoré ďalšie bioflavonoidy vykazujú silné antioxidačné pôsobenie a pripisujú sa

mu okrem iného aj imunoprotektívne účinky. 

V prípade COVID-19 sa jeho priaznivé pôsobenie zakladá na schopnosti blokovať kľúčové

proteázy vírusu a tiež vstup SARS-CoV-2 do buniek znížením expresie ACE-2 génu. 

Lyzozým

Enzým lyzozým sa nachádza v telesných tekutinách (sliny, slzy, krv, hlien) a má prirodzený
ochranný antimikrobiálny a protivírusový účinok. Pomôže zbaviť sa začínajúcich

problémov s hrdlom, ďasnami, porušenou a bolestivou sliznicou na jazyku, ktoré spôsobujú

baktérie a vírusy.
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Zdieľať     

Imunitný systém a imunita

Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať imunitnou odpoveďou na
antigén. Antigénom môže byť pôvodca infekčného ochorenia (vírusy, baktérie, huby, prvoky,

parazity), jed alebo iné xenobiotikum, alergén, vlastné poškodené bunky, nádory,

transplantáty), ktorého výsledkom je jeho likvidácia. Antigén je teda cudzorodá látka schopná

navodiť v organizme imunitnú odpoveď.

Imunitný systém je možné definovať ako sústavu špecializovaných buniek, tkanív alebo molekúl

a  ich vzájomných interakcií, ktorý nemá presnú lokalizáciu a ohraničenie, ale je rozptýlený vo

viacerých štruktúrach a orgánoch. 

Medzi orgány imunitného systému radíme kostnú dreň a  týmus (tzv. primárne lymfoidné

orgány) a  ďalej slezinu, lymfatické uzliny, tonzily, apendix, Peyerove plaky – GALT, slizničné

lymfoidné tkanivo – MALT a  lymfoidné tkanivo spojené s prieduškami – BALT (tzv. sekundárne

lymfoidné orgány).  

Obrázok 1: Vonkajšie faktory vedúce k poruchám imunity. (zdroj: mzsr.sk)

Medzi bunky imunitného systému patria leukocyty: lymfoidná línia – NK-bunky, T-/B-lymfocyty

a myeloidná línia – monocyty/makrofágy, granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily),

mastocyty.

Imunita môže byť prirodzená (vrodená) alebo adaptívna (získaná). Získanú imunitu potom

rozlišujeme na aktívnu a  pasívnu. Z  efektorového hľadiska odlišujeme imunitu látkovú

(humorálnu), kam radíme protilátky, komplement a CRP a  imunitu bunkovú (celulárnu), kam

patria fagocyty, NK-bunky a lymfocyty.

Podpora nešpecifickej imunity

Nešpecifická imunita je vrodená. Je charakterizovaná rýchlou, ale vždy rovnakou odpoveďou

voči patogénom. Pozostáva z niekoľkých zložiek, z ktorých najvýznamnejšie sú:

1. mechanické bariéry a mechanické reakcie – pokožka pokrývajúca telo organizmu a

sliznica na povrchu dutín, ktorá vystiela ich vnútrajšok a orgány, bráni vniknutiu

mikroorganizmov do vnútra organizmu;

2. komplement – súbor sérových bielkovín schopných po aktivácii navodiť rozpad niektorých

buniek;

3. fagocytujúce bunky – uskutočňujú fagocytózu, teda proces pohlcovania pevných častíc z

okolia bunkou, ktorá častice po pohltení ničí svojimi enzýmami;

4. z ápal – komplikovaný proces, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožovania

patogénov s cieľom zničiť ich alebo vypudiť.

Pod pojmom podpora nešpecifickej imunity sa teda rozumie substitúcia tých mikronutrientov,

prípadne fytofarmák, ktorá vedie k  podpore primárnych zložiek nešpecifickej

obranyschopnosti organizmu voči patogénom. 

Vitamín C

Vitamín C (kyselina L-askorbová, askorbát) má schválené zdravotné tvrdenie, ktoré umožňuje

jeho doplnkovú suplementáciu pri podpore správneho fungovania imunitného systému

a osobitne aj pri normálnom fungovaní imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy

a po nej.

V  rámci normálneho fungovania imunitného systému plní vitamín C v  organizme viacero

dôležitých funkcií: 

bariérová funkcia na koži a sliznici,

chemotaxia a fagocytárna aktivita neutrofilov,

podpora tvorby protilátok B-bunkami,

proliferácia NK-buniek,

regulácia expresie cytokínov,

antioxidačné pôsobenie (priamy antioxidačný účinok a podpora regenerácie vitamínu E).

Hlavnými faktormi zníženia hladiny vitamínu C v  organizme sú nesprávne stravovanie,

znečistenie životného prostredia, fajčenie, oxidatívny stres a  zápalové ochorenia vrátane

infekcií. K zvýšenej spotrebe vitamínu C prispievajú aj obezita a diabetes.

Pri suplementácii vitamínu C je najväčším limitujúcim faktorom obmedzená možnosť

vstrebávania a  následnej utilizácie vitamínu C v  organizme. Z  tohto pohľadu je v  prípade

potreby podávania vyšších dávok vitamínu C v  priebehu dňa voliť perorálne formy
s riadeným postupným uvoľňovaním.

Pre dopĺňanie vitamínu C do organizmu je možné využiť bežné komponenty pestrej stravy
(predovšetkým citrusové plody, čerstvá listová zelenina, červená paprika, rajčiny a podobne).

V  prípade potreby suplementácie vyšších dávok vitamínu C by však bolo potrebné

konzumovať veľmi veľké množstvá uvedených potravín.

Z uvedeného pohľadu je preto vhodnejšie využiť ako zdroj vitamínu C plody ruže šípovej (šípky),

kde je koncentrácia vitamínu C až 200 až 1200 mg na 100 g (pre porovnanie, čerstvé citrusové

plody obsahujú od 25 do 80 mg vitamínu C na 100g). Na naplnenie dennej potreby vitamínu C

preto postačuje iba 50 g šípok.

Vitamín D 

Vitamín D je nevyhnutný pre normálnu stavbu kostí a zubov, pre zabezpečenie

neuromuskulárnych funkcií. Je dôležitý taktiež pre správne fungovanie imunitného systému a

jeho schopnosti chrániť organizmus pred rozvojom zápalov, infekcií, nádorových ochorení a v

zimných mesiacoch aj pred prechladnutím a chrípkou.

Vitamín D posilňuje imunitný systém predovšetkým cestou a ktivácie procesov vrodenej
imunity. Stimuluje aktivitu NK-buniek (tzv. „prirodzené zabíjače“). Deficit vitamínu D vedie k

reaktivácii imunitných a zápalových procesov a zvýšenej náchylnosti k autoimunitným

ochoreniam, ako sú psoriáza, sclerosis multiplex, reumatoidná artritída, ekzémy či diabetes

mellitus. Pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený počet buniek imunitného
systému.  Toto je príčinou nielen zvýšenej náchylnosti na infekčné ochorenia, ale aj častejším

príznakom únavy.

Potravou prijímaný vitamín D sa z čreva absorbuje pomocou žlčových kyselín a chylomikrónmi

je transportovaný do pečene. Dominantný, u človeka až 90-percentný, prísun vitamínu D do

organizmu je však zabezpečený pôsobením slnečného žiarenia na kožu. Počas pôsobenia

slnka koža absorbuje 7-dehydrocholesterol (7 -DHC, provitamín D), ktorý je v priebehu

niekoľkých hodín transformovaný na vitamín D3 (cholekalciferol). Ten sa v krvi naviaže na

špecifickú bielkovinu, ktorá vitamín transportuje do pečene, kde dochádza pôsobením

mikrozomálnych enzýmov ku vzniku biologicky inaktívneho kalcidiolu. Až v obličkách sa kalcidiol

transformuje na aktívny kalcitriol. 

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

ku  zhoršeniu fungovania imunitného systému a  ku zvýšenej náchylnosti k  infekčným

ochoreniam.

Vhodnou alternatívou je v takomto prípade podávanie suplementov s obsahom vitamínu D.

Podávať sa môžu v ranných alebo dopoludňajších hodinách spolu s jedlom alebo tesne po

jedle.  Absorpcia vitamínu D je negatívne ovplyvnená v prípade, pokiaľ je potrava
chudobnejšia na tuky. Vstrebávanie vitamínu D spomaľuje aj konzumácia alkoholu. 

Zinok 

Zinok patrí medzi biogénne, tzv. prechodné prvky. Na rozdiel od ostatných esenciálnych

mikroelementov sa v biologických systémoch vyskytuje len ako dvojmocný katión (Zn2+) .

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 pre 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. 

Bunky imunitného systému reagujú na zmeny statusu zinku dokonca ešte skôr, než jeho

plazmatická koncentrácia klesne pod normálnu hodnotu.

Zinok ovplyvňuje takmer všetky aspekty imunitného systému – od kožnej bariéry až po
génovú reguláciu lymfocytov. V závislosti od cieľovej bunky môže byť jeho efekt inhibičný

(napríklad degranulácia žírnych buniek, uvoľnenie mediátorov trombocytov) alebo stimulačný

(cytotoxická aktivita NK buniek, chemotaxia neutrofilov). 

Zinok je rozhodujúci nielen pre vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vrodenú imunitu

(napríklad fagocyty, NK bunky), ale jeho nedostatok ovplyvňuje aj získanú imunitu, pretože

dochádza k obmedzeniu funkcie lymfocytov a lymfopénii. 

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

rinovírusoch, čím sťažuje prichytenie viriónov na sliznicu respiračného epitelu, bráni jej

poškodeniu a ďalšej replikácii vírusu.

Aj malé zmeny plazmatickej koncentrácie zinku vedú k atrofii týmusu, a následne k zníženej

aktivite hormónu tymulínu. Tymulín zodpovedá za maturáciu T-lymfocytov, cytotoxicitu a

produkciu a biologickú aktivitu viacerých cytokínov.

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. 

Selén 

Selén patrí medzi esenciálne stopové prvky. Do organizmu sa dostáva vo forme

selenocysteínu, selenometionínu a anorganických solí. Doporučená denná dávka je 55 μg a

tolerovaná denná horná hranica príjmu pre dospelých je 400 μg. V tele dospelého človeka

nájdeme 5 – 15 mg selénu, vždy viazaného na tkanivové proteíny alebo vo forme

selénoproteínov.

Selén je známy svojimi antioxidačnými vlastnosťami (koenzým glutationperoxidázy).

Nepriamo sa tiež podieľa na syntéze hormónov štítnej žľazy. Medzi jeho ďalšie potenciálne

vlastnosti patria antiproliferačné účinky, indukcia apoptózy a modulácia hladiny androgénov. 

Nedostatok selénu môže narušiť syntézu hormónov štítnej žľazy, metabolizmus rastového

hormónu a IGF 1 (insulin-like growth factor 1), môže taktiež spôsobiť dermatitídy, stratu

nechtov či vlasov.

V tkanivách sa vyskytuje v  organických zlúčeninách, ktoré sú viazané na selénoproteíny s

aktívnym miestom selénocysteínom, ktorý moduluje biochemické procesy v bunkách a

ovplyvňuje imunitný systém, tvorí podstatnú zložku antioxidačných enzýmov, ktoré chránia

bunku pred agresívnym účinkom voľných radikálov a sú produkované v priebehu

fyziologického oxidatívneho metabolizmu.

Selén výrazne ovplyvňuje funkčnosť imunitného systému, napomáha proliferatívnej odpovedi

lymfocytov na stimuláciu antigénom, uľahčuje pohyb a funkciu fagocytárnych buniek, nakoľko

tieto závisia od hladiny selénu vo fagocytoch. Organické zlúčeniny selénu sú výraznými

modifikátormi biologickej odpovede, stimulujú tvorbu rôznych cytokínov (o.i. faktorov

kontrolujúcich proliferáciu buniek), pomáhajú správnej funkcii T-lymfocytov, pri nízkej hladine

dochádza k ich redukcii.

U pacientov s  pozitívnym testom na SARS-CoV-2 bol vyšší podiel uzdravených v cieľovej

skupine liečenej okrem štandardnej terapie aj kombináciou nutraceutík vrátane 96 μg selénu v

1 dávke. 

Betaglukány 

Betaglukány (β-glukány) sú z  chemickej stránky glukózové polyméry, ktoré patria medzi

hlavné štrukturálne jednotky bunkových stien húb, kvasníc, morských rias a baktérií. 

Betaglukány sú aj súčasťou bunkových stien endospermu obilnín, ako je ovos či jačmeň. Jedným

z najlepších zdrojov betaglukánu je hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus).

Mechanizmus účinku betaglukánov na imunitný systém spočíva vo zvýšení funkčnej aktivity

makrofágov a  aktivácii antimikrobiálnej aktivity neutrofilov prostredníctvom väzby na ich

receptory. Hlavným farmakologickým účinkom betaglukánov je zvýšenie rezistencie
hostiteľa proti vírusom, baktériám, hubám, parazitom, majú antitumorový účinok a sú
vhodné v prevencii karcinogenézy.

Monocyty, makrofágy a  NK bunk y majú povrchové receptory špecificky rozpoznávajúce

jednotlivé glukány. Spomedzi všetkých receptorov treba vyzdvihnúť dektín-1, ktorý predstavuje

primárny receptor pre betaglukány. Aktiváciou receptora sa aktivuje nešpecifická imunitná

odpoveď, zvyšuje sa fagocytárna aktivita makrofágov a NK buniek, aktivuje sa komplement

a špecifický imunitný systém.

Schopnosť betaglukánov aktivovať jednotlivé zložky imunitného systému, a tým aj modulovať

imunitnú odpoveď, je závislá od dĺžky ich reťazca, stupňa vetvenia ako aj terciárnej štruktúry. Vo

všeobecnosti možno povedať, že betaglukány s veľkou molekulárnou hmotnosťou majú

schopnosť priamo aktivovať leukocyty, stimulovať fagocytózu, ako aj produkciu cytokínov a

iných zápalových mediátorov. Glukány so strednou a malou veľkosťou molekuly nie sú tak

účinné.

Kým vo fáze akútneho ochorenia sa u  dospelých optimálne dávkuje 300 mg betaglukánov,

v  rámci preventívnej podpory imunity postačuje dávka 100 až 200 mg betaglukánu.

Betaglukány je možné podávať aj deťom vo veku od 3 rokov, ideálne vo forme sirupu alebo inej

tekutej formy.

Betaglukány patria medzi tie stimulanty imunitného systému, ktoré majú schopnosť

modifikovať bunky vrodenej imunity, čo vedie k  zosilnenej imunitnej reakcii, ktorá sa

označuje termínom trénovaná imunita. Výsledkom trénovanej imunity je rýchlejšia

a intenzívnejšia imunitná odpoveď organizmu pri opakovanom kontakte s patogénmi.

Kvercetín

Kvercetín a niektoré ďalšie bioflavonoidy vykazujú silné antioxidačné pôsobenie a pripisujú sa

mu okrem iného aj imunoprotektívne účinky. 

V prípade COVID-19 sa jeho priaznivé pôsobenie zakladá na schopnosti blokovať kľúčové

proteázy vírusu a tiež vstup SARS-CoV-2 do buniek znížením expresie ACE-2 génu. 

Lyzozým

Enzým lyzozým sa nachádza v telesných tekutinách (sliny, slzy, krv, hlien) a má prirodzený
ochranný antimikrobiálny a protivírusový účinok. Pomôže zbaviť sa začínajúcich

problémov s hrdlom, ďasnami, porušenou a bolestivou sliznicou na jazyku, ktoré spôsobujú

baktérie a vírusy.
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Zdieľať     

Úvod do liekových interakcií
Lieková interakcia je zmena očakávaných vlastností liečiv spôsobená vplyvom iného liečiva,

potravou alebo iba niektorou zložkou potravy (vrátane výživových doplnkov), diétnymi

opatreniami alebo nápojmi.

S rastúcim počtom užívaných liekov narastá aj riziko vzniku liekových interakcií. Pri dvoch

súčasne užívaných liekoch je riziko interakcií 15 %, pri piatich liekoch je to už 40 % a pri siedmich

liekoch je riziko až 80 %.

Interakcie liekov možno klasifikovať podľa viacerých atribútov. Pre racionálne používanie liekov 

v klinickej praxi je dôležité hodnotenie interakcií podľa klinickej závažnosti. Okrem toho je

dôležitá aj kvalita dôkazu.

Obrázok 1: Klasifikácia liekových interakcií (zdroj: solen.sk). 
 

Podľa mechanizmu vzniku rozlišujeme:

farmaceutické interakcie predstavujú tzv. inkompatibility, ku ktorým dochádza in vitro.

Vyskytujú sa väčšinou pri parenterálne podávaných liekoch,

farmakokinetické interakcie predstavujú zmeny koncentrácie voľného liečiva v mieste

pôsobenia v dôsledku súčasného podania iného lieku (vyskytujú sa na úrovni liberácie liečiva

z liekovej formy, absorpcie, distribúcie, metabolizmu a eliminácie),

farmakodynamické interakcie vyplývajú z mechanizmu účinku liečiv a súvisia priamo s

pôsobením na receptoroch alebo efektoroch (podľa interagujúcich komponentov

rozlišujeme interakcie liek-liek, liek-potrava/nápoj, liek-fytofarmakum, liek-stav užívateľa

liekov).

Liekové interakcie môžeme klasifikovať aj z pohľadu prínosu, resp. rizika pre používateľa liekov.

Rozlišujeme interakcie žiaduce (pozitívne), kde kombináciou dvoch a  viacerých liečiv

očakávame vyššiu efektivitu farmakoterapie spôsobenú práve interakciami medzi liečivami

a  interakcie nežiaduce (negatívne), ktoré vedú k  zníženiu účinnosti farmakoterapie, alebo

k iným neželaným reakciám, ktoré majú neželaný dopad na používateľa liekov.

Nežiaduce liekové interakcie však často vedú k zdravotným problémom a nezriedka aj k

hospitalizáciám. Koľko presne je takýchto prípadov na Slovensku, je ťažké povedať, keďže

chýbajú štatistiky. V susednej Českej republike odhadujú, že ročne sú takéto interakcie príčinou

asi 3400 hospitalizácií a dokonca aj stoviek úmrtí pacientov.

Z praktického hľadiska hovoríme o liekovej interakcii až vo chvíli, keď má svoj identifikovateľný

klinický prejav.

Vybrané interakcie antibiotík
Antibiotiká patria medzi antiinfekčné lieky, ktorých výsledkom pôsobenia je inaktivovanie

(baktériostatické účinky) alebo usmrtenie (baktericídne účinky) vybraných druhov alebo

skupín baktérií.

Z pohľadu farmakoterapie teda ide o  tzv. kauzálne lieky, čiže lieky liečiace príčinu ochorenia.

Vzhľadom na indikačnú šírku rozlišujeme širokospektrálne antibiotiká (ich účinok zasahuje širšiu

skupinu baktérií) a úzkospektrálne antibiotiká (účinkujú na úzku skupinu baktérií). 

Obrázok 2: Vzájomné interakcie antibiotík (zdroj: sciencedirect.com).

V rámci liečby antibiotikami sa relatívne často v praxi stretávame so žiaducimi (pozitívnymi)

interakciami. Využíva sa pri nich skutočnosť, že kombináciou dvoch, prípadne viacerých

antibiotík sa dosiahnu synergické alebo aditívne účinky vedúce k  lepšiemu terapeutickému

výsledku. Príkladom je kombinácia aminoglykozidového a betalaktámového antibiotika, ktorým

sa dosiahne lepší prienik bunkovou stenou baktérie, a tým aj efektívnejší baktericídny účinok.

Ďalšou, v praxi častou indikáciou, je podávanie kombinácie antibiotík pri eradikácii Helicobacter

pylori.

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antibiotík s  liekmi,

ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V  rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

 
Spoločné interakcie antibiotík
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny antibiotík bez

rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia. 

 

Antibiotiká vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii betalaktámových antibiotík.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antibiotika a antacidom najmenej 2 hodiny. 

 

Antibiotiká vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii betalaktámových

antibiotík. Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne

podávaného antibiotika a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antibiotiká vs. probiotiká

Súbežné podávanie širokospektrálnych a  niektorých úzkospektrálnych antibiotík a  probiotík

môže viesť k zníženiu počtu suplementovaných probiotických mikroorganizmov pod

požadovanú kritickú hodnotu. Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi

užitím probiotika s odstupom aspoň 2 hodiny po užití perorálne podávaného antibiotika.

 
Interakcie betalaktámových antibiotík
Medzi betalaktámové antibiotiká radíme podskupiny penicilínov (V-penicilín, amoxicilín,

sultamicilín a pod.), cefalosporínov (ceforoxím, cefalexín, cefixím a pod.) a iných netypických

batalaktámových antibiotík (imipeném a pod.). 

 

Penicilíny vs. nesteroidové antiflogistiká

Niektoré nesteroidové antiflogistiká (predovšetkým kyselina acetylsalicylová, indometacín

a fenylbutazón) môžu predĺžiť elimináciu penicilínov, čo sa preukázalo predĺžením eliminačného

polčasu penicilínov. Je potrebné zvážiť nutnosť kombinácie.

Cefuroxím vs. inhibítory protónovej pumpy

Inhibítory protónovej pumpy ako lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav, môžu spôsobiť

nižšiu biologickú dostupnosť cefuroxím-axetilu v porovnaní s biologickou dostupnosťou po jeho

podaní nalačno a majú tendenciu rušiť účinok zvýšenej absorpcie po jedle.

Interakcie makrolidových antibiotík

Medzi makrolidové antibiotiká používané v  praxi radíme predovšetkým azitromycín,

klaritromycín a spiramycín. 

 

Klaritromycín vs. ľubovník bodkovaný

Prípravky s  obsahom ľubovníka bodkovaného indukujú enzým CYP3A4. Súbežné používanie

s  klaritromycínom môže indukovať jeho metabolizmus, čo môže viesť k  subterapeutickým

hladinám antibiotika a k jeho zníženej účinnosti. 

 

Interakcie tetracyklínových antibiotík
Zo skupiny tetracyklínových antibiotík sa v praxi používa iba doxycyklín. 

 

Doxycyklín vs. dvojmocné katióny (vápnik, horčík, zinok, hliník, železo…)

Prípravky s  obsahom dvojmocných a  trojmocných katiónov znižujú mieru vstrebávania

doxycyklínu, čo môže viesť k subterapeutickým hladinám antibiotika a k jeho zníženej účinnosti.

Odporúča sa podávať uvedené lieky so vzájomným odstupom buď 1-2  hodiny pred alebo

najmenej 2-4 hodiny po užití týchto liekov. 

 

Interakcie chinolónových antibiotík

Zo skupiny chinolónov sa v  praxi používajú ofloxacín, levofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín,

moxifloxacín a perfloxacín. 

 

Chinolóny vs. dvojmocné katióny (vápnik, horčík, zinok, hliník, železo…)

Prípravky s  obsahom dvojmocných a  trojmocných katiónov znižujú mieru vstrebávania

chinolónových antibiotík, čo môže viesť k  subterapeutickým hladinám antibiotika a  k  jeho

zníženej účinnosti. Odporúča sa podávať uvedené lieky so vzájomným odstupom buď 1-2 hodiny

pred alebo najmenej 2-4 hodiny po užití týchto liekov.
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potravou alebo iba niektorou zložkou potravy (vrátane výživových doplnkov), diétnymi

opatreniami alebo nápojmi.

S rastúcim počtom užívaných liekov narastá aj riziko vzniku liekových interakcií. Pri dvoch

súčasne užívaných liekoch je riziko interakcií 15 %, pri piatich liekoch je to už 40 % a pri siedmich

liekoch je riziko až 80 %.

Interakcie liekov možno klasifikovať podľa viacerých atribútov. Pre racionálne používanie liekov 

v klinickej praxi je dôležité hodnotenie interakcií podľa klinickej závažnosti. Okrem toho je

dôležitá aj kvalita dôkazu.

Obrázok 1: Klasifikácia liekových interakcií (zdroj: solen.sk). 
 

Podľa mechanizmu vzniku rozlišujeme:

farmaceutické interakcie predstavujú tzv. inkompatibility, ku ktorým dochádza in vitro.

Vyskytujú sa väčšinou pri parenterálne podávaných liekoch,

farmakokinetické interakcie predstavujú zmeny koncentrácie voľného liečiva v mieste

pôsobenia v dôsledku súčasného podania iného lieku (vyskytujú sa na úrovni liberácie liečiva

z liekovej formy, absorpcie, distribúcie, metabolizmu a eliminácie),

farmakodynamické interakcie vyplývajú z mechanizmu účinku liečiv a súvisia priamo s

pôsobením na receptoroch alebo efektoroch (podľa interagujúcich komponentov

rozlišujeme interakcie liek-liek, liek-potrava/nápoj, liek-fytofarmakum, liek-stav užívateľa

liekov).

Liekové interakcie môžeme klasifikovať aj z pohľadu prínosu, resp. rizika pre používateľa liekov.

Rozlišujeme interakcie žiaduce (pozitívne), kde kombináciou dvoch a  viacerých liečiv

očakávame vyššiu efektivitu farmakoterapie spôsobenú práve interakciami medzi liečivami

a  interakcie nežiaduce (negatívne), ktoré vedú k  zníženiu účinnosti farmakoterapie, alebo

k iným neželaným reakciám, ktoré majú neželaný dopad na používateľa liekov.

Nežiaduce liekové interakcie však často vedú k zdravotným problémom a nezriedka aj k

hospitalizáciám. Koľko presne je takýchto prípadov na Slovensku, je ťažké povedať, keďže

chýbajú štatistiky. V susednej Českej republike odhadujú, že ročne sú takéto interakcie príčinou

asi 3400 hospitalizácií a dokonca aj stoviek úmrtí pacientov.

Z praktického hľadiska hovoríme o liekovej interakcii až vo chvíli, keď má svoj identifikovateľný

klinický prejav.

Vybrané interakcie antibiotík
Antibiotiká patria medzi antiinfekčné lieky, ktorých výsledkom pôsobenia je inaktivovanie

(baktériostatické účinky) alebo usmrtenie (baktericídne účinky) vybraných druhov alebo

skupín baktérií.

Z pohľadu farmakoterapie teda ide o  tzv. kauzálne lieky, čiže lieky liečiace príčinu ochorenia.

Vzhľadom na indikačnú šírku rozlišujeme širokospektrálne antibiotiká (ich účinok zasahuje širšiu

skupinu baktérií) a úzkospektrálne antibiotiká (účinkujú na úzku skupinu baktérií). 

Obrázok 2: Vzájomné interakcie antibiotík (zdroj: sciencedirect.com).

V rámci liečby antibiotikami sa relatívne často v praxi stretávame so žiaducimi (pozitívnymi)

interakciami. Využíva sa pri nich skutočnosť, že kombináciou dvoch, prípadne viacerých

antibiotík sa dosiahnu synergické alebo aditívne účinky vedúce k  lepšiemu terapeutickému

výsledku. Príkladom je kombinácia aminoglykozidového a betalaktámového antibiotika, ktorým

sa dosiahne lepší prienik bunkovou stenou baktérie, a tým aj efektívnejší baktericídny účinok.

Ďalšou, v praxi častou indikáciou, je podávanie kombinácie antibiotík pri eradikácii Helicobacter

pylori.

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antibiotík s  liekmi,

ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V  rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

 
Spoločné interakcie antibiotík
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny antibiotík bez

rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia. 

 

Antibiotiká vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii betalaktámových antibiotík.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antibiotika a antacidom najmenej 2 hodiny. 

 

Antibiotiká vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii betalaktámových

antibiotík. Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne

podávaného antibiotika a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antibiotiká vs. probiotiká

Súbežné podávanie širokospektrálnych a  niektorých úzkospektrálnych antibiotík a  probiotík

môže viesť k zníženiu počtu suplementovaných probiotických mikroorganizmov pod

požadovanú kritickú hodnotu. Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi

užitím probiotika s odstupom aspoň 2 hodiny po užití perorálne podávaného antibiotika.

 
Interakcie betalaktámových antibiotík
Medzi betalaktámové antibiotiká radíme podskupiny penicilínov (V-penicilín, amoxicilín,

sultamicilín a pod.), cefalosporínov (ceforoxím, cefalexín, cefixím a pod.) a iných netypických

batalaktámových antibiotík (imipeném a pod.). 

 

Penicilíny vs. nesteroidové antiflogistiká

Niektoré nesteroidové antiflogistiká (predovšetkým kyselina acetylsalicylová, indometacín

a fenylbutazón) môžu predĺžiť elimináciu penicilínov, čo sa preukázalo predĺžením eliminačného

polčasu penicilínov. Je potrebné zvážiť nutnosť kombinácie.

Cefuroxím vs. inhibítory protónovej pumpy

Inhibítory protónovej pumpy ako lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav, môžu spôsobiť

nižšiu biologickú dostupnosť cefuroxím-axetilu v porovnaní s biologickou dostupnosťou po jeho

podaní nalačno a majú tendenciu rušiť účinok zvýšenej absorpcie po jedle.

Interakcie makrolidových antibiotík

Medzi makrolidové antibiotiká používané v  praxi radíme predovšetkým azitromycín,

klaritromycín a spiramycín. 

 

Klaritromycín vs. ľubovník bodkovaný

Prípravky s  obsahom ľubovníka bodkovaného indukujú enzým CYP3A4. Súbežné používanie

s  klaritromycínom môže indukovať jeho metabolizmus, čo môže viesť k  subterapeutickým

hladinám antibiotika a k jeho zníženej účinnosti. 

 

Interakcie tetracyklínových antibiotík
Zo skupiny tetracyklínových antibiotík sa v praxi používa iba doxycyklín. 

 

Doxycyklín vs. dvojmocné katióny (vápnik, horčík, zinok, hliník, železo…)

Prípravky s  obsahom dvojmocných a  trojmocných katiónov znižujú mieru vstrebávania

doxycyklínu, čo môže viesť k subterapeutickým hladinám antibiotika a k jeho zníženej účinnosti.

Odporúča sa podávať uvedené lieky so vzájomným odstupom buď 1-2  hodiny pred alebo

najmenej 2-4 hodiny po užití týchto liekov. 

 

Interakcie chinolónových antibiotík

Zo skupiny chinolónov sa v  praxi používajú ofloxacín, levofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín,

moxifloxacín a perfloxacín. 

 

Chinolóny vs. dvojmocné katióny (vápnik, horčík, zinok, hliník, železo…)

Prípravky s  obsahom dvojmocných a  trojmocných katiónov znižujú mieru vstrebávania

chinolónových antibiotík, čo môže viesť k  subterapeutickým hladinám antibiotika a  k  jeho

zníženej účinnosti. Odporúča sa podávať uvedené lieky so vzájomným odstupom buď 1-2 hodiny

pred alebo najmenej 2-4 hodiny po užití týchto liekov.
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Úvod do liekových interakcií
Lieková interakcia je zmena očakávaných vlastností liečiv spôsobená vplyvom iného liečiva,

potravou alebo iba niektorou zložkou potravy (vrátane výživových doplnkov), diétnymi

opatreniami alebo nápojmi.

S rastúcim počtom užívaných liekov narastá aj riziko vzniku liekových interakcií. Pri dvoch

súčasne užívaných liekoch je riziko interakcií 15 %, pri piatich liekoch je to už 40 % a pri siedmich

liekoch je riziko až 80 %.

Interakcie liekov možno klasifikovať podľa viacerých atribútov. Pre racionálne používanie liekov 

v klinickej praxi je dôležité hodnotenie interakcií podľa klinickej závažnosti. Okrem toho je

dôležitá aj kvalita dôkazu.

Obrázok 1: Klasifikácia liekových interakcií (zdroj: solen.sk). 
 

Podľa mechanizmu vzniku rozlišujeme:

farmaceutické interakcie predstavujú tzv. inkompatibility, ku ktorým dochádza in vitro.

Vyskytujú sa väčšinou pri parenterálne podávaných liekoch,

farmakokinetické interakcie predstavujú zmeny koncentrácie voľného liečiva v mieste

pôsobenia v dôsledku súčasného podania iného lieku (vyskytujú sa na úrovni liberácie liečiva

z liekovej formy, absorpcie, distribúcie, metabolizmu a eliminácie),

farmakodynamické interakcie vyplývajú z mechanizmu účinku liečiv a súvisia priamo s

pôsobením na receptoroch alebo efektoroch (podľa interagujúcich komponentov

rozlišujeme interakcie liek-liek, liek-potrava/nápoj, liek-fytofarmakum, liek-stav užívateľa

liekov).

Liekové interakcie môžeme klasifikovať aj z pohľadu prínosu, resp. rizika pre používateľa liekov.

Rozlišujeme interakcie žiaduce (pozitívne), kde kombináciou dvoch a  viacerých liečiv

očakávame vyššiu efektivitu farmakoterapie spôsobenú práve interakciami medzi liečivami

a  interakcie nežiaduce (negatívne), ktoré vedú k  zníženiu účinnosti farmakoterapie, alebo

k iným neželaným reakciám, ktoré majú neželaný dopad na používateľa liekov.

Nežiaduce liekové interakcie však často vedú k zdravotným problémom a nezriedka aj k

hospitalizáciám. Koľko presne je takýchto prípadov na Slovensku, je ťažké povedať, keďže

chýbajú štatistiky. V susednej Českej republike odhadujú, že ročne sú takéto interakcie príčinou

asi 3400 hospitalizácií a dokonca aj stoviek úmrtí pacientov.

Z praktického hľadiska hovoríme o liekovej interakcii až vo chvíli, keď má svoj identifikovateľný

klinický prejav.

Vybrané interakcie antibiotík
Antibiotiká patria medzi antiinfekčné lieky, ktorých výsledkom pôsobenia je inaktivovanie

(baktériostatické účinky) alebo usmrtenie (baktericídne účinky) vybraných druhov alebo

skupín baktérií.

Z pohľadu farmakoterapie teda ide o  tzv. kauzálne lieky, čiže lieky liečiace príčinu ochorenia.

Vzhľadom na indikačnú šírku rozlišujeme širokospektrálne antibiotiká (ich účinok zasahuje širšiu

skupinu baktérií) a úzkospektrálne antibiotiká (účinkujú na úzku skupinu baktérií). 

Obrázok 2: Vzájomné interakcie antibiotík (zdroj: sciencedirect.com).

V rámci liečby antibiotikami sa relatívne často v praxi stretávame so žiaducimi (pozitívnymi)

interakciami. Využíva sa pri nich skutočnosť, že kombináciou dvoch, prípadne viacerých

antibiotík sa dosiahnu synergické alebo aditívne účinky vedúce k  lepšiemu terapeutickému

výsledku. Príkladom je kombinácia aminoglykozidového a betalaktámového antibiotika, ktorým

sa dosiahne lepší prienik bunkovou stenou baktérie, a tým aj efektívnejší baktericídny účinok.

Ďalšou, v praxi častou indikáciou, je podávanie kombinácie antibiotík pri eradikácii Helicobacter

pylori.

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antibiotík s  liekmi,

ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V  rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

 
Spoločné interakcie antibiotík
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny antibiotík bez

rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia. 

 

Antibiotiká vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii betalaktámových antibiotík.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antibiotika a antacidom najmenej 2 hodiny. 

 

Antibiotiká vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii betalaktámových

antibiotík. Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne

podávaného antibiotika a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antibiotiká vs. probiotiká

Súbežné podávanie širokospektrálnych a  niektorých úzkospektrálnych antibiotík a  probiotík

môže viesť k zníženiu počtu suplementovaných probiotických mikroorganizmov pod

požadovanú kritickú hodnotu. Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi

užitím probiotika s odstupom aspoň 2 hodiny po užití perorálne podávaného antibiotika.

 
Interakcie betalaktámových antibiotík
Medzi betalaktámové antibiotiká radíme podskupiny penicilínov (V-penicilín, amoxicilín,

sultamicilín a pod.), cefalosporínov (ceforoxím, cefalexín, cefixím a pod.) a iných netypických

batalaktámových antibiotík (imipeném a pod.). 

 

Penicilíny vs. nesteroidové antiflogistiká

Niektoré nesteroidové antiflogistiká (predovšetkým kyselina acetylsalicylová, indometacín

a fenylbutazón) môžu predĺžiť elimináciu penicilínov, čo sa preukázalo predĺžením eliminačného

polčasu penicilínov. Je potrebné zvážiť nutnosť kombinácie.

Cefuroxím vs. inhibítory protónovej pumpy

Inhibítory protónovej pumpy ako lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav, môžu spôsobiť

nižšiu biologickú dostupnosť cefuroxím-axetilu v porovnaní s biologickou dostupnosťou po jeho

podaní nalačno a majú tendenciu rušiť účinok zvýšenej absorpcie po jedle.

Interakcie makrolidových antibiotík

Medzi makrolidové antibiotiká používané v  praxi radíme predovšetkým azitromycín,

klaritromycín a spiramycín. 

 

Klaritromycín vs. ľubovník bodkovaný

Prípravky s  obsahom ľubovníka bodkovaného indukujú enzým CYP3A4. Súbežné používanie

s  klaritromycínom môže indukovať jeho metabolizmus, čo môže viesť k  subterapeutickým

hladinám antibiotika a k jeho zníženej účinnosti. 

 

Interakcie tetracyklínových antibiotík
Zo skupiny tetracyklínových antibiotík sa v praxi používa iba doxycyklín. 

 

Doxycyklín vs. dvojmocné katióny (vápnik, horčík, zinok, hliník, železo…)

Prípravky s  obsahom dvojmocných a  trojmocných katiónov znižujú mieru vstrebávania

doxycyklínu, čo môže viesť k subterapeutickým hladinám antibiotika a k jeho zníženej účinnosti.

Odporúča sa podávať uvedené lieky so vzájomným odstupom buď 1-2  hodiny pred alebo

najmenej 2-4 hodiny po užití týchto liekov. 

 

Interakcie chinolónových antibiotík

Zo skupiny chinolónov sa v  praxi používajú ofloxacín, levofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín,

moxifloxacín a perfloxacín. 

 

Chinolóny vs. dvojmocné katióny (vápnik, horčík, zinok, hliník, železo…)

Prípravky s  obsahom dvojmocných a  trojmocných katiónov znižujú mieru vstrebávania

chinolónových antibiotík, čo môže viesť k  subterapeutickým hladinám antibiotika a  k  jeho

zníženej účinnosti. Odporúča sa podávať uvedené lieky so vzájomným odstupom buď 1-2 hodiny

pred alebo najmenej 2-4 hodiny po užití týchto liekov.
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Liekové interakcie a ich klinická závažnosť v praxi

V lekárenskej praxi sa v rámci eliminácie liekového rizika a tiež v rámci dispenzačných postupov

vedúcich k racionálnej farmakoterapii pristupuje k interakciám dvomi základnými spôsobmi:

1. prevencia vzniku interakcií vykonávaná ako štandardná súčasť lekárenskej starostlivosti

realizovanej pri výdaji liekov a dispenzácii,

2. identifikácia klinicky manifestovanej neželanej reakcie na farmakoterapiu, ktorá môže

vyplývať z jednej alebo viacerých liekových interakcií.

V prípade prevencie vzniku liekových interakcií ide o samostatný odborný výkon farmaceuta,

ktorý je integrálnou súčasťou výdajnej činnosti a dispenzácie. Súčasťou každého výdaja lieku
by malo byť aj posúdenie bezpečnosti farmakoterapie v kontexte všetkých liekov, ktoré
má pacient predpísa né od lekára a   tiež tých liekov, ktoré zvykne používať bez
lekárskeho predpisu v  rámci prevencie ochorení, ako doplnkovú terapiu, alebo ako
súčasť asistovaného samoliečenia menej závažných ochorení. 

Obrázok 1: Klasifikácie liekových interakcií podľa miery ich závažnosti. (zdroj:
meditrend.sk)

 

Závažnosť interakcií je klasifikovaná podľa rôznych druhov stupníc. Najjednoduchšia je

trojstupňová škála, ktorá počíta s interakciami bez klinickej závažnosti, interakciami so stredne

významnou klinickou závažnosťou a klinicky závažnými interakciami. V praxi sa niekedy používaj

aj rozšírená 6-úrovňová klasifikácia, ktorá formálne každý z vyššie uvedených troch stupňov

závažnosti rozdeľuje na dva podstupne.

Vlastná závažnosť interakcií závisí od dvoch základných parametrov. Na jednej strane je

to doba, počas ktorej bude liek užívaný (používaný) a  na strane druhej je to vlastný klinický

dopad liekovej interakcie, kedy môže dochádzať ku:

zvýšeniu účinku aspoň jedného lieku,

zníženiu alebo úplnej strate účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu výskytu nežiaduceho účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu toxicity aspoň jedného lieku,

poškodeniu zdravia alebo smrti pacienta.

 

Obrázok 2: Poloautomatická kontrola liekových interakcií pri výdajnom mieste
v lekárni. Lekárenský informačný systém (NR SYS) spolupracuje s odbornou databázou
(ADC) a   bez vyžiadania pripraví pre farmaceuta úplný zoznam potenciálnych
interakcií medzi vydávanými prípravkami. V prípade zaznamenania minimálne jednej
klinicky závažnej interakcie na ňu farebne upozorní. Samotná interpretácia informácií
o interakciách a  ich manažment riadi farmaceut. (zdroj: youtube.com)

 

V lekárenskej praxi nie je možné efektívne vykonávať prevenciu liekových interakcií bez využitia

odborných databáz. Databázy samotné sú pre bežnú výdajnú a  dispenzačnú činnosť ťažko

využiteľné. Pokiaľ však sú integrované  lekárenským informačným systémom, cez ktorý sa

realizuje výdaj liekov, je možná aj praktická prevencia liekových int erakcií priamo pri výdajných

miestach vo verejnej lekárni.

Vybrané interakcie antihypertenzív
Antihypertenzíva sú liečivá, ktoré sa používajú v rámci liečby vysokého krvného tlaku. Za vysoký

krvný tlak sa obvykle považuje tlak krvi vyšší ako 140/90 mm Hg, pričom na stanovenie

diagnózy postačuje, aby bola prekračovaná aspoň jedna z uvedených hodnôt tlaku (systolický

alebo diastolický tlak).

Z  pohľadu farmakoterapie nejde o  lieky, ktoré odstránia príčinu ochorenia, ale
o  liečivá, ktoré sa používajú s  cieľom udržiavania krvného tlaku pod tzv. cieľovými
hodnotami (obvykle práve pod hodnotami 140/90 mm Hg). V  praxi sa jednotlivé skupiny

antihypertenzív vzájomne kombinujú.

Z tohto dôvodu je najčastejšie sa vyskytujúcou interakciou antihypertenzív práce aditívny alebo

synergický účinok na znižovanie hodnoty krvného tlaku. Toto sa považuje za žiaducu (pozitívnu)

liekovú interakciu.  

Obrázok 3: Možné kombinácie medzi triedami antihypertenzív. Najracionálnejšie
kombinácie sú zvýraznené hrubými neprerušovanými čiarami. (zdroj: slideplayer.com)

 

V  rámci dispenzácie je však nutné pacienta upozorniť, že v prípade, ak pokles tlaku na nižšie

hodnoty spôsobuje objektívne alebo subjektívne ťažkosti, je potrebná intervencia na strane

predpisujúceho lekára.

Spravidla je potrebné predchádzať predpisovaniu dvoch a  viacerých liečiv z  tej istej skupiny

antihypertenzív (napríklad kombinácia dvoch inhibítorov ACE). Aj v  tomto prípade je však

možné nájsť situácie, kedy je takýto manažment žiaduci (napríklad pravidelné užívanie jedného

inhibítora ACE a  súbežné nárazové použitie iného inhibítora ACE v  prípade hroziacej

hypertenznej krízy).

Vyvarovať sa v rámci prevencie liekových interakcií treba aj kombinácii tých antihypertenzív,

ktoré pôsobia na ten istý systém regulácie krvného tlaku, pričom každá pôsobí na odlišnej

úrovni (príkladom môže byť kombinácia inhibítora ACE s  blokátorom AT1-receptora pre

angiotenzín II).

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antihypertenzív

s  liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

Spoločné interakcie antihypertenzív
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny

antihypertenzív, bez rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia.

Antihypertenzíva vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii antihypertenzív. Preventívnym

opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a antacidom najmenej 2 hodiny.

Antihypertenzíva vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii antihypertenzív.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antihypertenzíva vs. liečivá s potenciálne hypertenzívnym účinkom

Súbežné podávanie antihypertenzív a liečiv s potenciálne hypertenzívnym účinkom môže viesť

ku zníženiu antihypertenzívnej účinnosti a vzostupu hodnôt krvného tlaku. Medzi takéto liečivá

zaraďujeme napríklad sympatomimetiká na perorálne použitie, ktoré bývajú súčasťou liekov

používaných na liečbu nachladnutia a  chrípky (napr. fenylefrín) , prípadne nepriamych

sympatomimetík (napr. pseudoefedrín). Mierne riziko takejto interakcie nesú aj lokálne

aplikované sympatomimetiká (napr. nosové dekongestíva). Preventívnym opatrením je

vyhýbanie sa takýmto kombináciám, resp. ich indikovaniu iba v prípade, ak je prospech vyšší

ako riziko prípadnej dekompenzácie krvného tlaku.

Antihypertenzíva vs. nesteroidové antiflogistiká (NSA)

NSA znižujú tvorbu prostaglandínov, čím môžu prispievať ku zvyšovaniu krvného tlaku. NSA by

mali byť používané u osôb s kardiovaskulárnymi ochoreniami iba v odôvodnených prípadoch,

nakoľko zvyšujú riziko srdcovo-cievnych komplikácií. Toto riziko narastá so zväčšujúcimi sa

dávkami NSA, resp. s dĺžkou ich používania. Z  tohto dôvodu by v priebehu ant ihypertenzívnej

liečby mali byť NSA používané iba výnimočne, čo najkratšiu dobu a  pri využití čo najnižších

dávok.

Antihypertenzíva vs. laxatíva

Niektoré laxatíva (predovšetkým kontaktné) môžu významne znižovať mieru vstrebávania

perorálne podávaných antihypertenzív s  následným znížením očakávaného účinku na krvný

tlak. V prípade nutnosti použitia silných laxatív je potrebné starostlivé monitorovanie krvného

tlaku.

Interakcie betablokátorov
Betablokátory sú liečivá patriace do skupiny sympatolytík, nakoľko blokujú beta-adrenergné

funkcie s následným tlmením aktivity sympatika, čo sa využíva v rámci liečby hypertenzie.

Betablokátory vs. lidokaín

Betablokátory môžu pri súčasnom podávaní zvyšovať nežiaduce účinky lidokaínu

(predovšetkým neurologické a  kardiologické). Lidokaín môže byť súčasťou kombinovaných

liekov zo skupiny antiseptík na aplikáciu do hrdla alebo v ústnej dutine.

Interakcie blokátorov kalciového vstupu
Blokátory kalciového vstupu sú liečivá, ktoré blokujú vybrané kalciové kanály, čím znižujú vstup

kalcia do hladkosvalovej bunky ciev s následným znížením ich kontraktility, čo je využiteľné v

rámci liečby hypertenzie.

Blokátory kalciového vstupu vs. inhibítory/induktory CYP3A4

Liečivá zvyšujúce (induktory) alebo znižujúce (inhibítory) aktivitu cytochrómu P450, osobitne

jeho izoenzýmu CYP3A4, môžu ovplyvňovať účinok blokátorov kalciového vstupu. Medzi

najznámejšie inhibítory CYP3A4 patrí grapefruitová šťava, ktorá môže zvyšovať účinnosť

blokátorov kalciového vstupu. Naopak, indukcia CYP3A4 s  následným znížením účinku

blokátorov kalciového vstupu hrozí pri súčasnom použití blokátorov kalciového vstupu

s prípravkami s obsahom výťažkov z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Blokátory kalciového vstupu vs. ranitidín

Ranitidín môže mierne zvyšovať hladinu blokátorov kalciového vstupu, čím môže zosilňovať ich

účinok (pozorované to bolo predovšetkým u nitredipínu). V prípade kombinácie je potrebné

prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného tlaku.

Blokátory kalciového vstupu vs. kalcium

Suplementácia kalcia môže pri súbežnom podávaní niektorých blokátorov kalciového vstupu

viesť ku zníženiu ich antihypertenzívneho účinku (pozorované to bolo predovšetkým

u  verapamilu). V  prípade kombinácie je potrebné prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného

tlaku.

 
Interakcie inhibítorov ACE a blokátorov AH1-receptorov pre angiotenzín
II
Inhibítory ACE sú liečivá, ktoré blokujú premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, čím sa znižuje

jeho vazokonstrikčná aktivita, čo je možné využiť v rámci terapie vysokého krvného tlaku.

Blokátory AH1-receptorov pre angiotenzín II sú liečivá, ktoré pôsobia na inej úrovni toho istého

systému, kedy priamo blokujú receptory pre angiotenzín II a týmto spôsobom tlmia

vazokonstrikciu.

Inhibítory ACE vs. draslík

Podávanie inhibítorov ACE môže viesť ku zvyšovaniu sérových hladín draslíka. Toto riziko sa

zvyšuje, pokiaľ sú súbežne podávané aj kálium šetriace diuretiká. Súbežná suplementácia

draslíka môže preto viesť ku stavom hyperkaliémie.
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Liekové interakcie a ich klinická závažnosť v praxi

V lekárenskej praxi sa v rámci eliminácie liekového rizika a tiež v rámci dispenzačných postupov

vedúcich k racionálnej farmakoterapii pristupuje k interakciám dvomi základnými spôsobmi:

1. prevencia vzniku interakcií vykonávaná ako štandardná súčasť lekárenskej starostlivosti

realizovanej pri výdaji liekov a dispenzácii,

2. identifikácia klinicky manifestovanej neželanej reakcie na farmakoterapiu, ktorá môže

vyplývať z jednej alebo viacerých liekových interakcií.

V prípade prevencie vzniku liekových interakcií ide o samostatný odborný výkon farmaceuta,

ktorý je integrálnou súčasťou výdajnej činnosti a dispenzácie. Súčasťou každého výdaja lieku
by malo byť aj posúdenie bezpečnosti farmakoterapie v kontexte všetkých liekov, ktoré
má pacient predpísa né od lekára a   tiež tých liekov, ktoré zvykne používať bez
lekárskeho predpisu v  rámci prevencie ochorení, ako doplnkovú terapiu, alebo ako
súčasť asistovaného samoliečenia menej závažných ochorení. 

Obrázok 1: Klasifikácie liekových interakcií podľa miery ich závažnosti. (zdroj:
meditrend.sk)

 

Závažnosť interakcií je klasifikovaná podľa rôznych druhov stupníc. Najjednoduchšia je

trojstupňová škála, ktorá počíta s interakciami bez klinickej závažnosti, interakciami so stredne

významnou klinickou závažnosťou a klinicky závažnými interakciami. V praxi sa niekedy používaj

aj rozšírená 6-úrovňová klasifikácia, ktorá formálne každý z vyššie uvedených troch stupňov

závažnosti rozdeľuje na dva podstupne.

Vlastná závažnosť interakcií závisí od dvoch základných parametrov. Na jednej strane je

to doba, počas ktorej bude liek užívaný (používaný) a  na strane druhej je to vlastný klinický

dopad liekovej interakcie, kedy môže dochádzať ku:

zvýšeniu účinku aspoň jedného lieku,

zníženiu alebo úplnej strate účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu výskytu nežiaduceho účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu toxicity aspoň jedného lieku,

poškodeniu zdravia alebo smrti pacienta.

 

Obrázok 2: Poloautomatická kontrola liekových interakcií pri výdajnom mieste
v lekárni. Lekárenský informačný systém (NR SYS) spolupracuje s odbornou databázou
(ADC) a   bez vyžiadania pripraví pre farmaceuta úplný zoznam potenciálnych
interakcií medzi vydávanými prípravkami. V prípade zaznamenania minimálne jednej
klinicky závažnej interakcie na ňu farebne upozorní. Samotná interpretácia informácií
o interakciách a  ich manažment riadi farmaceut. (zdroj: youtube.com)

 

V lekárenskej praxi nie je možné efektívne vykonávať prevenciu liekových interakcií bez využitia

odborných databáz. Databázy samotné sú pre bežnú výdajnú a  dispenzačnú činnosť ťažko

využiteľné. Pokiaľ však sú integrované  lekárenským informačným systémom, cez ktorý sa

realizuje výdaj liekov, je možná aj praktická prevencia liekových int erakcií priamo pri výdajných

miestach vo verejnej lekárni.

Vybrané interakcie antihypertenzív
Antihypertenzíva sú liečivá, ktoré sa používajú v rámci liečby vysokého krvného tlaku. Za vysoký

krvný tlak sa obvykle považuje tlak krvi vyšší ako 140/90 mm Hg, pričom na stanovenie

diagnózy postačuje, aby bola prekračovaná aspoň jedna z uvedených hodnôt tlaku (systolický

alebo diastolický tlak).

Z  pohľadu farmakoterapie nejde o  lieky, ktoré odstránia príčinu ochorenia, ale
o  liečivá, ktoré sa používajú s  cieľom udržiavania krvného tlaku pod tzv. cieľovými
hodnotami (obvykle práve pod hodnotami 140/90 mm Hg). V  praxi sa jednotlivé skupiny

antihypertenzív vzájomne kombinujú.

Z tohto dôvodu je najčastejšie sa vyskytujúcou interakciou antihypertenzív práce aditívny alebo

synergický účinok na znižovanie hodnoty krvného tlaku. Toto sa považuje za žiaducu (pozitívnu)

liekovú interakciu.  

Obrázok 3: Možné kombinácie medzi triedami antihypertenzív. Najracionálnejšie
kombinácie sú zvýraznené hrubými neprerušovanými čiarami. (zdroj: slideplayer.com)

 

V  rámci dispenzácie je však nutné pacienta upozorniť, že v prípade, ak pokles tlaku na nižšie

hodnoty spôsobuje objektívne alebo subjektívne ťažkosti, je potrebná intervencia na strane

predpisujúceho lekára.

Spravidla je potrebné predchádzať predpisovaniu dvoch a  viacerých liečiv z  tej istej skupiny

antihypertenzív (napríklad kombinácia dvoch inhibítorov ACE). Aj v  tomto prípade je však

možné nájsť situácie, kedy je takýto manažment žiaduci (napríklad pravidelné užívanie jedného

inhibítora ACE a  súbežné nárazové použitie iného inhibítora ACE v  prípade hroziacej

hypertenznej krízy).

Vyvarovať sa v rámci prevencie liekových interakcií treba aj kombinácii tých antihypertenzív,

ktoré pôsobia na ten istý systém regulácie krvného tlaku, pričom každá pôsobí na odlišnej

úrovni (príkladom môže byť kombinácia inhibítora ACE s  blokátorom AT1-receptora pre

angiotenzín II).

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antihypertenzív

s  liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

Spoločné interakcie antihypertenzív
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny

antihypertenzív, bez rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia.

Antihypertenzíva vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii antihypertenzív. Preventívnym

opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a antacidom najmenej 2 hodiny.

Antihypertenzíva vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii antihypertenzív.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antihypertenzíva vs. liečivá s potenciálne hypertenzívnym účinkom

Súbežné podávanie antihypertenzív a liečiv s potenciálne hypertenzívnym účinkom môže viesť

ku zníženiu antihypertenzívnej účinnosti a vzostupu hodnôt krvného tlaku. Medzi takéto liečivá

zaraďujeme napríklad sympatomimetiká na perorálne použitie, ktoré bývajú súčasťou liekov

používaných na liečbu nachladnutia a  chrípky (napr. fenylefrín) , prípadne nepriamych

sympatomimetík (napr. pseudoefedrín). Mierne riziko takejto interakcie nesú aj lokálne

aplikované sympatomimetiká (napr. nosové dekongestíva). Preventívnym opatrením je

vyhýbanie sa takýmto kombináciám, resp. ich indikovaniu iba v prípade, ak je prospech vyšší

ako riziko prípadnej dekompenzácie krvného tlaku.

Antihypertenzíva vs. nesteroidové antiflogistiká (NSA)

NSA znižujú tvorbu prostaglandínov, čím môžu prispievať ku zvyšovaniu krvného tlaku. NSA by

mali byť používané u osôb s kardiovaskulárnymi ochoreniami iba v odôvodnených prípadoch,

nakoľko zvyšujú riziko srdcovo-cievnych komplikácií. Toto riziko narastá so zväčšujúcimi sa

dávkami NSA, resp. s dĺžkou ich používania. Z  tohto dôvodu by v priebehu ant ihypertenzívnej

liečby mali byť NSA používané iba výnimočne, čo najkratšiu dobu a  pri využití čo najnižších

dávok.

Antihypertenzíva vs. laxatíva

Niektoré laxatíva (predovšetkým kontaktné) môžu významne znižovať mieru vstrebávania

perorálne podávaných antihypertenzív s  následným znížením očakávaného účinku na krvný

tlak. V prípade nutnosti použitia silných laxatív je potrebné starostlivé monitorovanie krvného

tlaku.

Interakcie betablokátorov
Betablokátory sú liečivá patriace do skupiny sympatolytík, nakoľko blokujú beta-adrenergné

funkcie s následným tlmením aktivity sympatika, čo sa využíva v rámci liečby hypertenzie.

Betablokátory vs. lidokaín

Betablokátory môžu pri súčasnom podávaní zvyšovať nežiaduce účinky lidokaínu

(predovšetkým neurologické a  kardiologické). Lidokaín môže byť súčasťou kombinovaných

liekov zo skupiny antiseptík na aplikáciu do hrdla alebo v ústnej dutine.

Interakcie blokátorov kalciového vstupu
Blokátory kalciového vstupu sú liečivá, ktoré blokujú vybrané kalciové kanály, čím znižujú vstup

kalcia do hladkosvalovej bunky ciev s následným znížením ich kontraktility, čo je využiteľné v

rámci liečby hypertenzie.

Blokátory kalciového vstupu vs. inhibítory/induktory CYP3A4

Liečivá zvyšujúce (induktory) alebo znižujúce (inhibítory) aktivitu cytochrómu P450, osobitne

jeho izoenzýmu CYP3A4, môžu ovplyvňovať účinok blokátorov kalciového vstupu. Medzi

najznámejšie inhibítory CYP3A4 patrí grapefruitová šťava, ktorá môže zvyšovať účinnosť

blokátorov kalciového vstupu. Naopak, indukcia CYP3A4 s  následným znížením účinku

blokátorov kalciového vstupu hrozí pri súčasnom použití blokátorov kalciového vstupu

s prípravkami s obsahom výťažkov z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Blokátory kalciového vstupu vs. ranitidín

Ranitidín môže mierne zvyšovať hladinu blokátorov kalciového vstupu, čím môže zosilňovať ich

účinok (pozorované to bolo predovšetkým u nitredipínu). V prípade kombinácie je potrebné

prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného tlaku.

Blokátory kalciového vstupu vs. kalcium

Suplementácia kalcia môže pri súbežnom podávaní niektorých blokátorov kalciového vstupu

viesť ku zníženiu ich antihypertenzívneho účinku (pozorované to bolo predovšetkým

u  verapamilu). V  prípade kombinácie je potrebné prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného

tlaku.

 
Interakcie inhibítorov ACE a blokátorov AH1-receptorov pre angiotenzín
II
Inhibítory ACE sú liečivá, ktoré blokujú premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, čím sa znižuje

jeho vazokonstrikčná aktivita, čo je možné využiť v rámci terapie vysokého krvného tlaku.

Blokátory AH1-receptorov pre angiotenzín II sú liečivá, ktoré pôsobia na inej úrovni toho istého

systému, kedy priamo blokujú receptory pre angiotenzín II a týmto spôsobom tlmia

vazokonstrikciu.

Inhibítory ACE vs. draslík

Podávanie inhibítorov ACE môže viesť ku zvyšovaniu sérových hladín draslíka. Toto riziko sa

zvyšuje, pokiaľ sú súbežne podávané aj kálium šetriace diuretiká. Súbežná suplementácia

draslíka môže preto viesť ku stavom hyperkaliémie.
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Liekové interakcie a ich klinická závažnosť v praxi

V lekárenskej praxi sa v rámci eliminácie liekového rizika a tiež v rámci dispenzačných postupov

vedúcich k racionálnej farmakoterapii pristupuje k interakciám dvomi základnými spôsobmi:

1. prevencia vzniku interakcií vykonávaná ako štandardná súčasť lekárenskej starostlivosti

realizovanej pri výdaji liekov a dispenzácii,

2. identifikácia klinicky manifestovanej neželanej reakcie na farmakoterapiu, ktorá môže

vyplývať z jednej alebo viacerých liekových interakcií.

V prípade prevencie vzniku liekových interakcií ide o samostatný odborný výkon farmaceuta,

ktorý je integrálnou súčasťou výdajnej činnosti a dispenzácie. Súčasťou každého výdaja lieku
by malo byť aj posúdenie bezpečnosti farmakoterapie v kontexte všetkých liekov, ktoré
má pacient predpísa né od lekára a   tiež tých liekov, ktoré zvykne používať bez
lekárskeho predpisu v  rámci prevencie ochorení, ako doplnkovú terapiu, alebo ako
súčasť asistovaného samoliečenia menej závažných ochorení. 

Obrázok 1: Klasifikácie liekových interakcií podľa miery ich závažnosti. (zdroj:
meditrend.sk)

 

Závažnosť interakcií je klasifikovaná podľa rôznych druhov stupníc. Najjednoduchšia je

trojstupňová škála, ktorá počíta s interakciami bez klinickej závažnosti, interakciami so stredne

významnou klinickou závažnosťou a klinicky závažnými interakciami. V praxi sa niekedy používaj

aj rozšírená 6-úrovňová klasifikácia, ktorá formálne každý z vyššie uvedených troch stupňov

závažnosti rozdeľuje na dva podstupne.

Vlastná závažnosť interakcií závisí od dvoch základných parametrov. Na jednej strane je

to doba, počas ktorej bude liek užívaný (používaný) a  na strane druhej je to vlastný klinický

dopad liekovej interakcie, kedy môže dochádzať ku:

zvýšeniu účinku aspoň jedného lieku,

zníženiu alebo úplnej strate účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu výskytu nežiaduceho účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu toxicity aspoň jedného lieku,

poškodeniu zdravia alebo smrti pacienta.

 

Obrázok 2: Poloautomatická kontrola liekových interakcií pri výdajnom mieste
v lekárni. Lekárenský informačný systém (NR SYS) spolupracuje s odbornou databázou
(ADC) a   bez vyžiadania pripraví pre farmaceuta úplný zoznam potenciálnych
interakcií medzi vydávanými prípravkami. V prípade zaznamenania minimálne jednej
klinicky závažnej interakcie na ňu farebne upozorní. Samotná interpretácia informácií
o interakciách a  ich manažment riadi farmaceut. (zdroj: youtube.com)

 

V lekárenskej praxi nie je možné efektívne vykonávať prevenciu liekových interakcií bez využitia

odborných databáz. Databázy samotné sú pre bežnú výdajnú a  dispenzačnú činnosť ťažko

využiteľné. Pokiaľ však sú integrované  lekárenským informačným systémom, cez ktorý sa

realizuje výdaj liekov, je možná aj praktická prevencia liekových int erakcií priamo pri výdajných

miestach vo verejnej lekárni.

Vybrané interakcie antihypertenzív
Antihypertenzíva sú liečivá, ktoré sa používajú v rámci liečby vysokého krvného tlaku. Za vysoký

krvný tlak sa obvykle považuje tlak krvi vyšší ako 140/90 mm Hg, pričom na stanovenie

diagnózy postačuje, aby bola prekračovaná aspoň jedna z uvedených hodnôt tlaku (systolický

alebo diastolický tlak).

Z  pohľadu farmakoterapie nejde o  lieky, ktoré odstránia príčinu ochorenia, ale
o  liečivá, ktoré sa používajú s  cieľom udržiavania krvného tlaku pod tzv. cieľovými
hodnotami (obvykle práve pod hodnotami 140/90 mm Hg). V  praxi sa jednotlivé skupiny

antihypertenzív vzájomne kombinujú.

Z tohto dôvodu je najčastejšie sa vyskytujúcou interakciou antihypertenzív práce aditívny alebo

synergický účinok na znižovanie hodnoty krvného tlaku. Toto sa považuje za žiaducu (pozitívnu)

liekovú interakciu.  

Obrázok 3: Možné kombinácie medzi triedami antihypertenzív. Najracionálnejšie
kombinácie sú zvýraznené hrubými neprerušovanými čiarami. (zdroj: slideplayer.com)

 

V  rámci dispenzácie je však nutné pacienta upozorniť, že v prípade, ak pokles tlaku na nižšie

hodnoty spôsobuje objektívne alebo subjektívne ťažkosti, je potrebná intervencia na strane

predpisujúceho lekára.

Spravidla je potrebné predchádzať predpisovaniu dvoch a  viacerých liečiv z  tej istej skupiny

antihypertenzív (napríklad kombinácia dvoch inhibítorov ACE). Aj v  tomto prípade je však

možné nájsť sit uácie, kedy je takýto manažment žiaduci (napríklad pravidelné užívanie jedného

inhibítora ACE a  súbežné nárazové použitie iného inhibítora ACE v  prípade hroziacej

hypertenznej krízy).

Vyvarovať sa v rámci prevencie liekových interakcií treba aj kombinácii tých antihypertenzív,

ktoré pôsobia na ten istý systém regulácie krvného tlaku, pričom každá pôsobí na odlišnej

úrovni (príkladom môže byť kombinácia inhibítora ACE s  blokátorom AT1-receptora pre

angiotenzín II).

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antihypertenzív

s  liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

Spoločné interakcie antihypertenzív
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny

antihypertenzív, bez rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia.

Antihypertenzíva vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii antihypertenzív. Preventívnym

opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a antacidom najmenej 2 hodiny.

Antihypertenzíva vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii antihypertenzív.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antihypertenzíva vs. liečivá s potenciálne hypertenzívnym účinkom

Súbežné podávanie antihypertenzív a liečiv s potenciálne hypertenzívnym účinkom môže viesť

ku zníženiu antihypertenzívnej účinnosti a vzostupu hodnôt krvného tlaku. Medzi takéto liečivá

zaraďujeme napríklad sympatomimetiká na perorálne použitie, ktoré bývajú súčasťou liekov

používaných na liečbu nachladnutia a  chrípky (napr. fenylefrín) , prípadne nepriamych

sympatomimetík (napr. pseudoefedrín). Mierne riziko takejto interakcie nesú aj lokálne

aplikované sympatomimetiká (napr. nosové dekongestíva). Preventívnym opatrením je

vyhýbanie sa takýmto kombináciám, resp. ich indikovaniu iba v prípade, ak je prospech vyšší

ako riziko prípadnej dekompenzácie krvného tlaku.

Antihypertenzíva vs. nesteroidové antiflogistiká (NSA)

NSA znižujú tvorbu prostaglandínov, čím môžu prispievať ku zvyšovaniu krvného tlaku. NSA by

mali byť používané u osôb s kardiovaskulárnymi ochoreniami iba v odôvodnených prípadoch,

nakoľko zvyšujú riziko srdcovo-cievnych komplikácií. Toto riziko narastá so zväčšujúcimi sa

dávkami NSA, resp. s dĺžkou ich používania. Z  tohto dôvodu by v priebehu ant ihypertenzívnej

liečby mali byť NSA používané iba výnimočne, čo najkratšiu dobu a  pri využití čo najnižších

dávok.

Antihypertenzíva vs. laxatíva

Niektoré laxatíva (predovšetkým kontaktné) môžu významne znižovať mieru vstrebávania

perorálne podávaných antihypertenzív s  následným znížením očakávaného účinku na krvný

tlak. V prípade nutnosti použitia silných laxatív je potrebné starostlivé monitorovanie krvného

tlaku.

Interakcie betablokátorov
Betablokátory sú liečivá patriace do skupiny sympatolytík, nakoľko blokujú beta-adrenergné

funkcie s následným tlmením aktivity sympatika, čo sa využíva v rámci liečby hypertenzie.

Betablokátory vs. lidokaín

Betablokátory môžu pri súčasnom podávaní zvyšovať nežiaduce účinky lidokaínu

(predovšetkým neurologické a  kardiologické). Lidokaín môže byť súčasťou kombinovaných

liekov zo skupiny antiseptík na aplikáciu do hrdla alebo v ústnej dutine.

Interakcie blokátorov kalciového vstupu
Blokátory kalciového vstupu sú liečivá, ktoré blokujú vybrané kalciové kanály, čím znižujú vstup

kalcia do hladkosvalovej bunky ciev s následným znížením ich kontraktility, čo je využiteľné v

rámci liečby hypertenzie.

Blokátory kalciového vstupu vs. inhibítory/induktory CYP3A4

Liečivá zvyšujúce (induktory) alebo znižujúce (inhibítory) aktivitu cytochrómu P450, osobitne

jeho izoenzýmu CYP3A4, môžu ovplyvňovať účinok blokátorov kalciového vstupu. Medzi

najznámejšie inhibítory CYP3A4 patrí grapefruitová šťava, ktorá môže zvyšovať účinnosť

blokátorov kalciového vstupu. Naopak, indukcia CYP3A4 s  následným znížením účinku

blokátorov kalciového vstupu hrozí pri súčasnom použití blokátorov kalciového vstupu

s prípravkami s obsahom výťažkov z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Blokátory kalciového vstupu vs. ranitidín

Ranitidín môže mierne zvyšovať hladinu blokátorov kalciového vstupu, čím môže zosilňovať ich

účinok (pozorované to bolo predovšetkým u nitredipínu). V prípade kombinácie je potrebné

prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného tlaku.

Blokátory kalciového vstupu vs. kalcium

Suplementácia kalcia môže pri súbežnom podávaní niektorých blokátorov kalciového vstupu

viesť ku zníženiu ich antihypertenzívneho účinku (pozorované to bolo predovšetkým

u  verapamilu). V  prípade kombinácie je potrebné prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného

tlaku.

 
Interakcie inhibítorov ACE a blokátorov AH1-receptorov pre angiotenzín
II
Inhibítory ACE sú liečivá, ktoré blokujú premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, čím sa znižuje

jeho vazokonstrikčná aktivita, čo je možné využiť v rámci terapie vysokého krvného tlaku.

Blokátory AH1-receptorov pre angiotenzín II sú liečivá, ktoré pôsobia na inej úrovni toho istého

systému, kedy priamo blokujú receptory pre angiotenzín II a týmto spôsobom tlmia

vazokonstrikciu.

Inhibítory ACE vs. draslík

Podávanie inhibítorov ACE môže viesť ku zvyšovaniu sérových hladín draslíka. Toto riziko sa

zvyšuje, pokiaľ sú súbežne podávané aj kálium šetriace diuretiká. Súbežná suplementácia

draslíka môže preto viesť ku stavom hyperkaliémie.
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Liekové interakcie a ich klinická závažnosť v praxi

V lekárenskej praxi sa v rámci eliminácie liekového rizika a tiež v rámci dispenzačných postupov

vedúcich k racionálnej farmakoterapii pristupuje k interakciám dvomi základnými spôsobmi:

1. prevencia vzniku interakcií vykonávaná ako štandardná súčasť lekárenskej starostlivosti

realizovanej pri výdaji liekov a dispenzácii,

2. identifikácia klinicky manifestovanej neželanej reakcie na farmakoterapiu, ktorá môže

vyplývať z jednej alebo viacerých liekových interakcií.

V prípade prevencie vzniku liekových interakcií ide o samostatný odborný výkon farmaceuta,

ktorý je integrálnou súčasťou výdajnej činnosti a dispenzácie. Súčasťou každého výdaja lieku
by malo byť aj posúdenie bezpečnosti farmakoterapie v kontexte všetkých liekov, ktoré
má pacient predpísa né od lekára a   tiež tých liekov, ktoré zvykne používať bez
lekárskeho predpisu v  rámci prevencie ochorení, ako doplnkovú terapiu, alebo ako
súčasť asistovaného samoliečenia menej závažných ochorení. 

Obrázok 1: Klasifikácie liekových interakcií podľa miery ich závažnosti. (zdroj:
meditrend.sk)

 

Závažnosť interakcií je klasifikovaná podľa rôznych druhov stupníc. Najjednoduchšia je

trojstupňová škála, ktorá počíta s interakciami bez klinickej závažnosti, interakciami so stredne

významnou klinickou závažnosťou a klinicky závažnými interakciami. V praxi sa niekedy používaj

aj rozšírená 6-úrovňová klasifikácia, ktorá formálne každý z vyššie uvedených troch stupňov

závažnosti rozdeľuje na dva podstupne.

Vlastná závažnosť interakcií závisí od dvoch základných parametrov. Na jednej strane je

to doba, počas ktorej bude liek užívaný (používaný) a  na strane druhej je to vlastný klinický

dopad liekovej interakcie, kedy môže dochádzať ku:

zvýšeniu účinku aspoň jedného lieku,

zníženiu alebo úplnej strate účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu výskytu nežiaduceho účinku aspoň jedného lieku,

zvýšeniu toxicity aspoň jedného lieku,

poškodeniu zdravia alebo smrti pacienta.

 

Obrázok 2: Poloautomatická kontrola liekových interakcií pri výdajnom mieste
v lekárni. Lekárenský informačný systém (NR SYS) spolupracuje s odbornou databázou
(ADC) a   bez vyžiadania pripraví pre farmaceuta úplný zoznam potenciálnych
interakcií medzi vydávanými prípravkami. V prípade zaznamenania minimálne jednej
klinicky závažnej interakcie na ňu farebne upozorní. Samotná interpretácia informácií
o interakciách a  ich manažment riadi farmaceut. (zdroj: youtube.com)

 

V lekárenskej praxi nie je možné efektívne vykonávať prevenciu liekových interakcií bez využitia

odborných databáz. Databázy samotné sú pre bežnú výdajnú a  dispenzačnú činnosť ťažko

využiteľné. Pokiaľ však sú integrované  lekárenským informačným systémom, cez ktorý sa

realizuje výdaj liekov, je možná aj praktická prevencia liekových int erakcií priamo pri výdajných

miestach vo verejnej lekárni.

Vybrané interakcie antihypertenzív
Antihypertenzíva sú liečivá, ktoré sa používajú v rámci liečby vysokého krvného tlaku. Za vysoký

krvný tlak sa obvykle považuje tlak krvi vyšší ako 140/90 mm Hg, pričom na stanovenie

diagnózy postačuje, aby bola prekračovaná aspoň jedna z uvedených hodnôt tlaku (systolický

alebo diastolický tlak).

Z  pohľadu farmakoterapie nejde o  lieky, ktoré odstránia príčinu ochorenia, ale
o  liečivá, ktoré sa používajú s  cieľom udržiavania krvného tlaku pod tzv. cieľovými
hodnotami (obvykle práve pod hodnotami 140/90 mm Hg). V  praxi sa jednotlivé skupiny

antihypertenzív vzájomne kombinujú.

Z tohto dôvodu je najčastejšie sa vyskytujúcou interakciou antihypertenzív práce aditívny alebo

synergický účinok na znižovanie hodnoty krvného tlaku. Toto sa považuje za žiaducu (pozitívnu)

liekovú interakciu.  

Obrázok 3: Možné kombinácie medzi triedami antihypertenzív. Najracionálnejšie
kombinácie sú zvýraznené hrubými neprerušovanými čiarami. (zdroj: slideplayer.com)

 

V  rámci dispenzácie je však nutné pacienta upozorniť, že v prípade, ak pokles tlaku na nižšie

hodnoty spôsobuje objektívne alebo subjektívne ťažkosti, je potrebná intervencia na strane

predpisujúceho lekára.

Spravidla je potrebné predchádzať predpisovaniu dvoch a  viacerých liečiv z  tej istej skupiny

antihypertenzív (napríklad kombinácia dvoch inhibítorov ACE). Aj v  tomto prípade je však

možné nájsť situácie, kedy je takýto manažment žiaduci (napríklad pravidelné užívanie jedného

inhibítora ACE a  súbežné nárazové použitie iného inhibítora ACE v  prípade hroziacej

hypertenznej krízy).

Vyvarovať sa v rámci prevencie liekových interakcií treba aj kombinácii tých antihypertenzív,

ktoré pôsobia na ten istý systém regulácie krvného tlaku, pričom každá pôsobí na odlišnej

úrovni (príkladom môže byť kombinácia inhibítora ACE s  blokátorom AT1-receptora pre

angiotenzín II).

V  článku sú zhrnuté najpravdepodobnejšie potenciálne liekové interakcie antihypertenzív

s  liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. V rámci znižovania rizika nežiaducich

(negatívnych) liekových interakcií pri výdajnej a dispenzačnej činnosti je vhodné zvoliť správny

manažment uvedených liekových interakcií.

Spoločné interakcie antihypertenzív
Nasledujúce typy liekových interakcií sú spoločné prakticky pre všetky skupiny

antihypertenzív, bez rozdielu na ich systematické zatriedenie a mechanizmus pôsobenia.

Antihypertenzíva vs. antacidá

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii antihypertenzív. Preventívnym

opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a antacidom najmenej 2 hodiny.

Antihypertenzíva vs. črevné adsorbenty

Črevné adsorbenty typu aktívne uhlie alebo biela hlinka zabraňujú absorpcii antihypertenzív.

Preventívnym opatrením je dodržanie časového odstupu medzi užitím perorálne podávaného

antihypertenzíva a adsorbentu najmenej 3 hodiny.

Antihypertenzíva vs. liečivá s potenciálne hypertenzívnym účinkom

Súbežné podávanie antihypertenzív a liečiv s potenciálne hypertenzívnym účinkom môže viesť

ku zníženiu antihypertenzívnej účinnosti a vzostupu hodnôt krvného tlaku. Medzi takéto liečivá

zaraďujeme napríklad sympatomimetiká na perorálne použitie, ktoré bývajú súčasťou liekov

používaných na liečbu nachladnutia a  chrípky (napr. fenylefrín) , prípadne nepriamych

sympatomimetík (napr. pseudoefedrín). Mierne riziko takejto interakcie nesú aj lokálne

aplikované sympatomimetiká (napr. nosové dekongestíva). Preventívnym opatrením je

vyhýbanie sa takýmto kombináciám, resp. ich indikovaniu iba v prípade, ak je prospech vyšší

ako riziko prípadnej dekompenzácie krvného tlaku.

Antihypertenzíva vs. nesteroidové antiflogistiká (NSA)

NSA znižujú tvorbu prostaglandínov, čím môžu prispievať ku zvyšovaniu krvného tlaku. NSA by

mali byť používané u osôb s kardiovaskulárnymi ochoreniami iba v odôvodnených prípadoch,

nakoľko zvyšujú riziko srdcovo-cievnych komplikácií. Toto riziko narastá so zväčšujúcimi sa

dávkami NSA, resp. s dĺžkou ich používania. Z  tohto dôvodu by v priebehu ant ihypertenzívnej

liečby mali byť NSA používané iba výnimočne, čo najkratšiu dobu a  pri využití čo najnižších

dávok.

Antihypertenzíva vs. laxatíva

Niektoré laxatíva (predovšetkým kontaktné) môžu významne znižovať mieru vstrebávania

perorálne podávaných antihypertenzív s  následným znížením očakávaného účinku na krvný

tlak. V prípade nutnosti použitia silných laxatív je potrebné starostlivé monitorovanie krvného

tlaku.

Interakcie betablokátorov
Betablokátory sú liečivá patriace do skupiny sympatolytík, nakoľko blokujú beta-adrenergné

funkcie s následným tlmením aktivity sympatika, čo sa využíva v rámci liečby hypertenzie.

Betablokátory vs. lidokaín

Betablokátory môžu pri súčasnom podávaní zvyšovať nežiaduce účinky lidokaínu

(predovšetkým neurologické a  kardiologické). Lidokaín môže byť súčasťou kombinovaných

liekov zo skupiny antiseptík na aplikáciu do hrdla alebo v ústnej dutine.

Interakcie blokátorov kalciového vstupu
Blokátory kalciového vstupu sú liečivá, ktoré blokujú vybrané kalciové kanály, čím znižujú vstup

kalcia do hladkosvalovej bunky ciev s následným znížením ich kontraktility, čo je využiteľné v

rámci liečby hypertenzie.

Blokátory kalciového vstupu vs. inhibítory/induktory CYP3A4

Liečivá zvyšujúce (induktory) alebo znižujúce (inhibítory) aktivitu cytochrómu P450, osobitne

jeho izoenzýmu CYP3A4, môžu ovplyvňovať účinok blokátorov kalciového vstupu. Medzi

najznámejšie inhibítory CYP3A4 patrí grapefruitová šťava, ktorá môže zvyšovať účinnosť

blokátorov kalciového vstupu. Naopak, indukcia CYP3A4 s  následným znížením účinku

blokátorov kalciového vstupu hrozí pri súčasnom použití blokátorov kalciového vstupu

s prípravkami s obsahom výťažkov z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Blokátory kalciového vstupu vs. ranitidín

Ranitidín môže mierne zvyšovať hladinu blokátorov kalciového vstupu, čím môže zosilňovať ich

účinok (pozorované to bolo predovšetkým u nitredipínu). V prípade kombinácie je potrebné

prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného tlaku.

Blokátory kalciového vstupu vs. kalcium

Suplementácia kalcia môže pri súbežnom podávaní niektorých blokátorov kalciového vstupu

viesť ku zníženiu ich antihypertenzívneho účinku (pozorované to bolo predovšetkým

u  verapamilu). V  prípade kombinácie je potrebné prísnejšie monitorovanie hodnôt krvného

tlaku.

 
Interakcie inhibítorov ACE a blokátorov AH1-receptorov pre angiotenzín
II
Inhibítory ACE sú liečivá, ktoré blokujú premenu angiotenzínu I na angiotenzín II, čím sa znižuje

jeho vazokonstrikčná aktivita, čo je možné využiť v rámci terapie vysokého krvného tlaku.

Blokátory AH1-receptorov pre angiotenzín II sú liečivá, ktoré pôsobia na inej úrovni toho istého

systému, kedy priamo blokujú receptory pre angiotenzín II a týmto spôsobom tlmia

vazokonstrikciu.

Inhibítory ACE vs. draslík

Podávanie inhibítorov ACE môže viesť ku zvyšovaniu sérových hladín draslíka. Toto riziko sa

zvyšuje, pokiaľ sú súbežne podávané aj kálium šetriace diuretiká. Súbežná suplementácia

draslíka môže preto viesť ku stavom hyperkaliémie.
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