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Editorial
Vítám vás v novém roce a je mi
potěšením, že i letos ve svých
rukou třímáte Alphega Magazín.
Nový rok je magické spojení.
Očekáváme od něj něco ýjimečného
a vždy si přejeme, aby byl alespoň
o kousek lepší než ten uplynulý. A aby
mohl být lepší, alespoň v tom,
co dokážeme ovlivnit, musíme být i my
sami zase o kousek lepšími lidmi, protože vždy
je co vylepšovat.
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A tak jsme vylepšovali i my. Máme pro vás zbrusu novou dávku čtení o zdraví
a zdravém životním stylu. A rozhodli jsme se vyvracet mýty, se kterými se
každý den setkáváme.
Čokoláda je nezdravá. Skutečně? A důvod? Neexistuje, protože jediné, co nám
škodí, jsou přídatné látky, které se do nekvalitních čokolád přidávají. V našem
šestidílném seriálu o čokoládě se dozvíte, co je to pravá čokoláda a že má
na zdraví pozitivní vliv. V novém roce přestanu pít kávu. Také máte obdobné
předsevzetí? Chyba. Nepřestávejte pít kávu, přestaňte pít nekvalitní kávu.
Kvalitní káva se pije již po tisíciletí a vždy měla pověst zázračného nápoje,
která dodává sílu a chrání před negativními vnějšími vlivy. Vzbudila jsem vaši
zvědavost? Pak otáčejte jednu stránku za druhou a ponořte se do tajů, které
před vámi život do dneška možná skrýval.
Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka

magazín

5

NAŠE SRDCE
Jsou stále v ohrožení

12

NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ?
Často se týkají kouření

20

OSTEOARTRÓZA
aneb Když bolest
ovládá váš pohyb

24
26

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Vzácnost, nebo
civilizační problém?
OČKOVÁNÍ
Jak jsme na tom v třetím
tisíciletí?

Alphega lékárna

leden / únor 2016

Vydavatel: Alliance Healthcare, s.r.o. • Redakce: Mgr. Alena Uhlířová, MUDr. Kateřina Uxová, MUDr. Marta
Šimůnková, Mgr. Leona Štěpková, PharmDr. Lenka Zemanová, Veronika Rýdlová, DiS., Mgr. Ivana Vrtalová,
Petra Lichnovská, DiS., Mgr. Andrea Štenclová • Grafické práce a sazba: Kateřina Perglerová
• Obchodní oddělení a inzerce: Eva Beranová, eva.beranova@alliance-healthcare.cz, Ing. Lucie Sedláčková,
lucie.sedlackova@alliance-healthcare.cz • Foto zdroj: Samphotostock.cz

VAŠE NEJBLIŽŠÍ
ALPHEGA LÉKÁRNA

Vydání: číslo 1/2016, vychází 1. 1. 2016 v Praze, 26. vydání, ročník 4.
Vydavatel nezodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Účelem tohoto materiálu
není zvýšení spotřeby, výdeje nebo předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme k nevhodnému,
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků. Tento časopis nenahrazuje poradenství lékařů ani
lékárníků. V rámci témat se snaží poskytovat objektivní, pravdivé a vyvážené informace edukační formou.
Za obsah uveřejněných autorských článků jsou odpovědni jejich autoři, nikoliv vydavatel, který za jejich
obsah nenese žádnou odpovědnost. Chyby v tisku vyhrazeny. Dárky do vyčerpání zásob.
Uvítáme vaše náměty, dotazy a připomínky. Zasílat je můžete na: alphega.magazin@alliance-healthcare.cz.

3

Seriál

Čokoláda I. díl
Zařaďte ji do svého
jídelníčku
Historie čokolády je dlouhá a rozsáhlá, stejně
jako všechny velké příběhy, které stvořily svět.
Čokoládová směs se vařila již před 2 600 lety
v Olmece, a zařadila se tak mezi nejstarší
nápoje, které lidstvo poznalo. Byla podávána
vyšším vrstvám a válečníkům, protože se
věřilo, že dodává sílu a chrání před zraněním.
Jak ale čokoládu vnímáme dnes?

J

ako první v Evropě čokoládu připravovali španělští
vojáci, kteří ji ochucovali cukrem a skořicí. Ještě stále
to však byl nápoj. Čokoláda v podobě, jakou známe dnes,
vznikla díky Holanďanu Conradovi J. Van Houtenovi, který
v roce 1828 patentoval hydraulický lis pro mletí kakaových
bobů, z nichž se vyráběl kakaový prášek.

Na jeho práci navázal Angličan Joseph Fry, který v roce
1847 připravil první čokoládovou pochoutku. Kakaový prášek totiž smíchal s cukrem a rozpuštěným kakaovým máslem. O deset let později pak byla připravena první mléčná
čokoláda, mléko do směsi přidal Švýcar Daniel Peter. A tak
jsme původní, velmi hořký a silně kořeněný nápoj ochucený chilli papričkou a vanilkou nahradili cukrovinkami, které
navždy změnily onen mystický čokoládový svět.

Čokoláda pro naše zdraví?
Je vědecky prokázáno, že kvalitní vysokoprocentní čokoláda prospívá zdraví. Je vyrobena z kvalitních kakaových
bobů neboli kakaa, které je přirozeně bohaté na antioxidanty, a ty jsou cenné pro kardiovaskulární systém. Čokoláda
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	9 důvodů, proč jíst
kvalitní čokoládu
1. 50 g vysokoprocentní hořké čokolády obsahuje
stejné množství látek, které chrání proti
rakovině, jako 17 skleniček pomerančové šťávy
2. o
 bsahuje fluor, který zpevňuje zuby
3. obsahuje draslík, který působí proti stresu
4. v kvalitní mléčné čokoládě najdeme i vápník,
který zpevňuje kosti
5. podporuje dobré dýchání a třísloviny v ní
obsažené ničí bakterie v ústech
6. pomáhá při bolestech hlavy a namožení svalů
7. zabraňuje krevním sraženinám a trombózám
8. je zdrojem hořčíku, který podporuje mozkové
funkce a myšlení
9. uvolňuje hormony štěstí a zlepšuje náladu
má také dokonale vyvážené proporce tří základních živin
- sacharidů, tuků a bílkovin. Kromě toho obsahuje mnoho vitaminů a minerálních látek, jako jsou vápník, železo,
hořčík, draslík, zinek, fosfor, vitamin D, vitamin E, vitamin H
a vitamin B12.
Připraveno ve spolupráci s čokoládovou kavárnou
Choco Loves Coffee (Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)

Lékař radí

Naše
srdce
jsou stále
v ohrožení

Zdálo by se, že po dvaceti letech
výzkumu o příčinách a mechanismech
nejčastějšího onemocnění srdce –
infarktu myokardu, budeme vědět vše.
Pravý opak je pravdou. Neumíme ani
odhadnout, čí srdce je nemocné.

P

ro toto tvrzení existuje velmi přesvědčivý důkaz:
v polovině případů je prvním projevem srdečního
onemocnění (ischemické srdeční choroby) náhlá srdeční
smrt. Ze 40 tisíc nových pacientů, kteří v České republice každoročně přibydou, 20 tisíc nepřežije první infarkt.
Stejná statistika byla uveřejněna před dvaceti lety. Zdá se,
že nejohroženější skupinou nejsou manažeři ve vysokých
postech, jak se soudilo, ale spíše lidé s nižší socioekonomickou úrovní a lidé, jejichž práce je zatížena vysokou
odpovědností s nároky na okamžité řešení složité situace
(například řidiči velkých vozidel).

Související onemocnění
Neznáme procesy, které dovedou pacienta k infarktu,
avšak dokážeme rozeznat rizikové faktory, jež by k jeho
vzniku mohly přispět. Patří mezi ně například obezita (zejména androidního typu „jablko"). Za „kritický“ obvod pasu
u mužů je považována hodnota 102 cm, u žen 88 cm.
Hypertenze – vysoký krevní tlak, což je hodnota 140/90
a výše. Zatímco v mnoha parametrech v poslední době
došlo k přehodnocení názorů, u léčby hypertenze platí, čím níže, tím lépe. Hypertenze poškozuje cévy v celém
těle a nejnebezpečnější je pro cévy mozkové – může vést
k mozkové mrtvici. 				
m
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	Co znamená,
když se řekne…
Srdeční infarkt je poškození srdečního svalu,
ke kterému dochází v důsledku nedostatečného
zásobení kyslíkem i živinami. Krev s kyslíkem
a živinami se k části svalu nedostává, protože
přívodná céva je kriticky zúžená, nebo je zcela uzavřená. Hlavním důvodem k zúžení nebo uzávěru je
poškození cév aterosklerózou.
Ateroskleróza, tzv. tvrdnutí cév, je dlouhodobý
proces, který může začínat již v dětství či mladé
dospělosti. Podílí se na něm několik dějů, rizikových faktorů, které poškozují cévní výstelku. Jedním z nich je přítomnost škodlivých tuků (například
triglyceridů, LDL cholesterolu) v krvi, malé množství „hodného“ HDL cholesterolu, zvýšený krevní
tlak a další vlivy, včetně genetických předpokladů,
i zlozvyky, jako je kouření, které má na stav cév
extrémně škodlivý vliv. Klíčovou roli v rozvoji
aterosklerózy má tzv. prozánětlivý stav, který se
vyznačuje zmnožením škodlivých látek v těle.
Ischemická choroba srdeční (ICHS) je diagnózou
stavu, kdy jsou koronární tepny zúžené a při námaze již nestačí prokrvovat srdeční sval. To se projeví
například tzv. anginou pectoris, tedy bolestí na
hrudi při námaze, která v klidu (nebo po nitroglycerinu) zmizí. Nemizí-li, pak již jde o akutní koronární
syndrom, který je nutné bezodkladně léčit.

Diabetes – zvláštní postavení ve vývoji aterosklerózy a jejích
důsledků (infarktu myokardu a mozkové mrtvice) mají poruchy metabolismu cukrů. Patří k nim tzv. inzulínová resistence. To znamená, že játra a kosterní svaly nejsou citlivé vůči
inzulínu, který má za úkol usnadnit přestup glukózy do buňky
a její následné „spálení“. Jejich buňky tedy hůře zpracovávají
glukózu, a to vede k výskytu tzv. stařecké cukrovky, tedy diabetu 2. typu.
U pacientů bez diabetu, zejména u mužů, se již daří ve vysokém procentu předcházet srdečním příhodám, nebo je
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léčit tak, aby nedošlo
k jejich opakování
a snížilo se riziko úmrtí. U diabetiků je mnoho léčebných opatření,
včetně
chirurgického
rozšíření věnčitých tepen,
bez efektu na další průběh
choroby, nebo je účinek léčby
o mnoho menší než u pacientů
bez cukrovky.
Deprese - je nezávislým faktorem, který zvyšuje riziko infarktu. Depresi nelze
rozmluvit, zlomená noha nebo zápal plic také
nereagují na dobré slovo. Deprese se musí léčit.

Infarkt u žen? Ano, a často
Srdečně cévní onemocnění jsou stále nejčastější příčinou úmrtí. V současnosti zabíjejí dvakrát více žen než
všechna onkologická onemocnění a šestkrát více žen
než obávaný karcinom prsu. Do jisté míry je pravda, že
do přechodu ženy chrání před infarktem a mrtvicí estrogeny. Po menopauze se však výskyt onemocnění u obou
pohlaví vyrovnává a v důsledku mnoha faktorů bývá
průběh kardiovaskulárního onemocnění u žen mnohdy
nepříznivější než u mužů.

Zlostné ženy mají horší vyhlídku do
budoucnosti
Existuje vědecké pozorování, že zlostné ženy (ověřeno
podle osobnostního psychologického dotazníku, který
zjišťoval míru vlastností, jako jsou podezřívavost, zlostnost, hádavost, cynismus, nedůvěřivost a agresivita), tedy
ženy s nepřátelskou, škarohlídskou povahou, mají dvakrát
častěji infarkt myokardu (nebo mozkovou mrtvici) a jsou
častěji hospitalizovány pro bolest na hrudi než jejich přátelštější kolegyně.
Nepřátelské ženy mají také více rizikových faktorů – nízkou
koncentraci HDL cholesterolu v krvi, vyšší krevní tlak a větší
obvod pasu (tj. obezita androidního – mužského typu). Jiné
studie poukazují na vyšší koncentraci glukózy v krvi a triglyceridů (zlých tuků). Vědci dále soudí, že zlost může vést

k „prasknutí“
aterosklerotického plátu,
a způsobit tak akutní infarkt. Druhým
mechanismem vedoucím k srdečnímu
záchvatu je zvýšení tlaku a uvolnění stresových hormonů. Jiní vědci se
zase domnívají, že sklon reagovat zlobou a sklon k srdečním chorobám jsou
založeny již v genech.

Co pro sebe tedy
můžeme udělat?
Hýbat se. Dříve se doporučovalo aerobní cvičení minimálně 30 minut třikrát
týdně. Dnes se ukazuje, že nejúčinnější je pravidelná i mírná a kratší fyzická
aktivita několikrát v průběhu dne, tedy
taková, při níž se mírně zadýcháme, ale
dovolí nám při námaze hovořit. Cvičení
zvyšuje citlivost zejména kosterního
svalstva k inzulínu. Pracující sval produkuje desítky látek, které ovlivňují imunitní systém, působí protizánětlivě a mění
vlastnosti tukových buněk. Svižná chůze je optimální. Deset tisíc kroků denně
může změnit váš život.
Tak zcela už neplatí: tuk, skrytý nepřítel. Tuky potřebujeme k produkci

hormonů,
ale musíme pečlivě
volit, které
si vybereme.
Přírodní rostlinné oleje vycházejí po letech
jako vítěz na žebříčku
prospěšnosti, následují pak malá
množství nepřepálených
živočišných tuků (například
v mase) a jako vysloveně škodlivé
jsou uváděné některé ztužené tuky,
v nichž se vyskytují tzv. transmastné
kyseliny (v USA bude od příštího roku
platit zákaz jejich používání jako surovin do dalších potravin). Ohrožují srdce
a cévy a mají i kancerogenní potenciál.

charidy, které jsou obsažené v mouce,
bramborách, rýži, luštěninách a ovoci.
Bílkoviny nám neuškodí. Podstatnou
část jídelníčku (kolem 20 % z celkové
energetické spotřeby) musejí tvořit
kvalitní proteiny – bílé drůbeží maso,
ryby a mléčná bílkovina.
Vláknina je důležitá nejen pro správnou
funkci střev, ale brání i zpětnému vstřebávání cholesterolu. Bohatým zdrojem
je zelenina, které lze sníst za den, kolik
jen chceme.
Relaxace, aneb zvládání stresu. Stres
je všudypřítomný a do určité míry
dokonce prospěšný. Nelze se mu vyhnout, ale můžeme se naučit jej zvládat. Pomůže pohyb, pěstování koníčků
i pozitivní mezilidské vztahy.

Bez řepného i třetinového cukru se
lze obejít, vhodnější jsou tzv. polysa-

MUDr. Marta Šimůnková

	 4 příčiny
srdečního onemocnění
1. Kouření je nejvýznačnějším rizikovým faktorem, který ohrožuje celé
tělo, cévy nevyjímaje.
2. Alkohol v míře větší než 1 až 2 sklenky (po 150 ml) kvalitního vína
denně škodí i srdci.
3. N
 edostatek pohybu má na lidský organismus univerzálně devastující vliv, který vede nejen k nárůstu hmotnosti, ale také k poruchám metabolismu (například inzulínové rezistenci), oslabení kostí
a svalů, poruchám imunity, psychickým chorobám, vzestupu rizika
nádorových onemocnění či bolestem zad a páteře.
4. Špatná životospráva, čímž není myšlena jen nezdravá strava.
Názory na to, co je a není zdravé, se za posledních 40 let několikrát
změnily, a to zcela zásadním způsobem. Proto je nejlepší držet se
střídmosti v jídle a volit co nejpestřejší složení.
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Speciální projekt

Výrobci Rakytníčku a Hlívy ústřičné

byli za svou práci oceněni
Společnost Terezia Company, která svými
produkty podporuje náš imunitní systém,
získala v prestižní soutěži „Ocenění Českých
Podnikatelek 2015“ ocenění v kategorii
Inovativní řešení, a porazila tak dalších
18 tisíc účastníků soutěže.

D

o soutěže mohou být nominovány pouze ženy –
podnikatelky, které jsou 100% vlastníky společnosti a splňují přísná ekonomická kritéria. Cenu v kategorii
Inovativní řešení převzala majitelka společnosti
Ing. Terézia Svátová, která díky odvaze, usilovné práci
a energii dokázala své myšlenky a vize uskutečnit.
„K podnikání mě přivedlo moje těžké autoimunitní onemocnění. Tehdy jsem se rozhodla, že začnu hledat příčinu
ve zdravé životosprávě. Vyvinula jsem řadu přírodních kořenících směsí bez glutamátu sodného, které jsou vhod-

né pro všechny generace – pro
děti, maminky i babičky. Top
produktem se stala směs
Houby Vegi s hlívou ústřičnou
a tehdy mě napadlo využít hlívu i v koncentrované podobě,“
popisuje začátky svého podnikání
Ing. Terézia Svátová. „Naší základní filosofií je vývoj a zavádění přírodních originálních produktů,
které na trhu ještě neexistují, jsou funkční a blahodárně působí na lidský organismus.“
Terezia Company je tu pro nás již celých 25 let a po celou
dobu své existence myslí především na naše zdraví. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí přírodních doplňků
stravy z léčivých hub a rostlin. Terezia Company uvedla
jako první společnost na náš trh výrobky s hlívou ústřičnou v kapslích, s vitaminem B17 a rakytníkem řešetlákovým. Nejznámějším produktem obsahujícím rakytník jsou
multivitaminové želatinky Rakytníček, za které společnost
obdržela v roce 2014 vítězství ve Volbě spotřebitelů.
inzerce
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Zdraví v rodině

Mozková mrtvice:
Prozradí ji úsměv
a nesouvislá řeč
Mozková mrtvice, někdy označovaná také
jako cévní mozková příhoda, se vedle
infarktu myokardu staví na přední příčky
onemocnění, která ohrožují náš život.
Obě onemocnění navíc vznikají nejčastěji
z podobných příčin – následkem ucpání cévy
zásobující mozek (cévní mozková příhoda)
nebo srdeční sval (infarkt myokardu).

M

ozek a mozkové buňky potřebují ke svému fungování kyslík. Pokud ho nemají, začnou již po několika minutách odumírat mozkové buňky. Při akutním
porušení krevního zásobení některé části mozku dochází
k cévní mozkové příhodě.
Nejčastější příčinou je krevní sraženina (80 %) v důsledku
aterosklerózy tepen, nebo vmetek (embolus). Ateroskleróza je proces, při kterém dochází k ukládání tukových látek
do stěny tepen. Dochází k poškození cévní stěny a vytvářejí se tzv. aterosklerotické pláty, do nichž se ukládá vápník. Cévy ztrácejí svoji pružnost, zužuje se jejich průtok
a může dojít až k úplnému ucpání. Některé pláty jsou tvrdé
na povrchu, ale uvnitř obsahují měkké částice tuků. Pokud
prasknou, vytvoří se krevní sraženina.
Další příčinou může být krvácení do mozku způsobené
prasknutím oslabené cévy. Příznaky závisejí na postižené části mozku (každá oblast mozku je specializována
na něco jiného) a na rozsahu postižení. Rozlišovat můžeme
tranzitorní ischemickou ataku a cévní mozkovou příhodu.
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Mozková mrtvice je nejčastější příčinou invalidity dospělých lidí. Z těch,
co ji přežijí, má středně
těžkou funkční poruchu
až 40 % lidí a 15 až 30 %
vážný stupeň invalidity.

Tranzitorní ischemická ataka je
dočasné ucpání tepny. Trvá krátce,
po jejím odeznění opět dochází k obnovení krevního průtoku a příznaky
samy o sobě ustoupí. Poškození není
trvalé, při CT vyšetření můžeme zaznamenat menší infarkt mozkové
tkáně. Tranzitorní ischemická ataka je
však varovným signálem pro skutečnou cévní mozkovou příhodu, ke které po prodělané tranzitorní ischemické atace dochází až devětkrát častěji.
Cévní mozková příhoda se vyznačuje různými motorickými a smyslovými příznaky. Uzdravení závisí na míře
poškození mozku, jak rychle se stav
začal léčit, na následné péči a rehabilitaci. Úmrtnost je vysoká, až 20 %
postižených umírá během prvního
měsíce. Na druhé straně se ale kolem
40 % pacientů zcela uzdraví.
Diagnostika cévní mozkové příhody
probíhá na základě klinických příznaků, existence onemocnění, která zvyšují riziko (cukrovka, vysoký krevní
tlak, ateroskleróza), neurologického
vyšetření a CT nebo magnetické rezonance, aby se určil rozsah poškození
tkáně a zda je příčinou ischémie nebo
krvácení.
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Příznaky cévní

mozkové příhody

• potíže

s chůzí, zakopávání, ztráta rovnováhy a koordinace, závratě
• problémy s řečí: drmolení, mluvení z cesty, špatná artikulace
• ochrnutí, nebo necitlivost obličeje (povislý koutek, neschopnost
usmát se) či končetin; může se jednat buď o částečné ochrnutí (parézy), nebo o úplné ochrnutí půlky těla (vždy na druhé straně, než je
poškozená mozková hemisféra)
• poruchy zraku: rozmazané nebo dvojité vidění až úplná ztráta zraku
• může dojít až ke ztrátě vědomí a při poruchách životně důležitých
center v mozku i k úmrtí
Pokud máte podezření na mozkovou mrtvici, zavolejte co nejrychleji
záchrannou službu. I kdyby se nakonec o mrtvici nejednalo, s přivoláním pomoci neváhejte, v případě mozkové mrtvice totiž záleží na
každé minutě. Než přijede záchranná služba, můžete ještě pomoci vy
sami. Pokud je postižený při vědomí, položte ho a mírně mu podložte
hlavu. Komunikujte s ním a pokuste se ho alespoň trochu uklidnit.
Nikdy postiženému nepodávejte žádné léky, ani tekutiny. Pokud je
postižený v bezvědomí, kontrolujte jeho dýchání a uložte ho do stabilizované polohy. Pokud dýchat přestane, zahajte masáž srdce.

Po stanovení diagnózy je nutné zahájit léčbu co nejdříve, aby se minimalizovalo poškození. Pacienta je vždy
potřeba hospitalizovat na jednotce
intenzivní péče. Lékař pak buď zahájí
rozpouštění krevní sraženiny, nebo
zastaví krvácení.
Hlavním rizikovým faktorem je již
zmíněná ateroskleróza. Pro její prevenci je naprosto zásadní správná
výživa (strava vedoucí ke snížení cholesterolu, omezení živočišných tuků,
zvýšená konzumace ovoce, zeleniny
a vlákniny), aktivní přístup k životu, dostatek přiměřeného pohybu

(ideálně denně: chůze, plavání, jízda na kole atd.), nekouřit (kouření je
jedním z hlavních rizikových faktorů
aterosklerózy), kompenzace a léčba
onemocnění nebo stavů, která jsou
pro výskyt aterosklerózy riziková
(vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina tuků v krvi, výrazná nadváha nebo obezita, zvýšená tendence
ke srážlivosti krve). Mozková mrtvice
je do určité míry podmíněna také geneticky. Pokud se tedy v naší rodině
objevila, měli bychom být skutečně
obezřetní.
MUDr. Kateřina Uxová

Tipy

TURBO FAT KILLER®
VÁŠ KOUČ V OBLASTI VÁHOVÉHO
MANAGEMENTU
TURBO FAT KILLER® je založen
na výjimečných přírodních
rostlinných extraktech
podporujících energetický
metabolismus a odbourávání
tuků. Tato kombinace
Fiit-NS®, Svetol®, Carnipure®,
guarany a ženšenu utváří novou
revoluční formuli s maximálně
přírodním složením. Svou
komplexností odpovídá
nejmodernějším vědeckým
poznatkům a trendům v oblasti
váhového managementu
a zdravého životního stylu.

CICAPLAST BAUME B5
NEZBYTNÝ POMOCNÍK PROTI
NÁSTRAHÁM ZIMY

DERMABLEND [3D KOREKCE]
KOREKČNÍ MAKE-UP
Vyzkoušejte nový
korekční vyhlazující
make-up Dermablend
[3D KOREKCE] pro
mastnou pleť a pleť
se sklonem k akné.
V jednom kroku kryje,
vyrovnává povrch
a pečuje o pleť den
po dni díky kombinaci
aktivních látek.

Zklidňující a obnovující balzám
vhodný na podrážděnou
a poraněnou pokožku. Aktivní
látka Madecassoside
napomáhá obnovovat
kožní bariéru a 5% obsah
Panthenolu zklidňuje
podrážděnou kůži.
Přípravek je vhodný
na tělo, obličej i rty,
pro kojence, děti
i dospělé.

NO
VIN
KA
!
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Lékárník radí

Novoroční
předsevzetí?
Často se týkají kouření
Začátek nového roku je díky svému
přelomovému datu skvělou příležitostí
nechat za sebou věci nepovedené
a odhodlat se k věcem dávno zamýšleným,
vysněným či potřebným – tzv. předsevzetí
jsou prvním krokem k úspěchu. Není třeba
si jich dávat moc, vždyť zvládnutím jednoho
získáte motivaci k dalšímu.

N

a stanovený reálný cíl je třeba navázat určením cesty, kterou k cíli dojdete, a jak rychle se po ní vydáte. Pamatujte přitom, že dosáhnout věcí, které jsme ještě
nedosáhli, vyžaduje udělat věci, které jsme ještě nedělali.
Motivujte se, opakujte si důvody předsevzetí, klady, které
ze splnění vyplynou, a zápory, které přináší neúspěch. Zbytečně se netrestejte, vždyť vždy se dá začít znovu, ale zároveň vždy, když můžete udělat krok dopředu, udělejte ho.

Která z předsevzetí bývají
nejčastější?
Mezi deset nejčastějších patří hned čtyři do oblasti zdraví:
přestat kouřit, zhubnout, více sportovat a zdravěji jíst či pít.
Plněním těchto výzev posilujeme vlastní zdraví a rozhodnutím nekouřit i zdraví našeho okolí. Vždyť tabákový kouř
obsahuje více než 4 tisíce chemikálií, ze kterých je minimálně jednašedesát prokázaných karcinogenů.
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Kuřák je o negativních vlivech informován nejen z obalů cigaret a jeho rozhodnutí
inhalovat kouř je zcela vědomé, ale pasivní kuřáci jsou
nedobrovolnými přihlížejícími s možnými fatálními následky v podobě rakoviny plic, srdečně-cévních onemocnění,
chronické obstrukční plicní nemoci a zhoršení astma bronchiale. Pasivní inhalace u dětí může být důvodem vzniku
syndromu náhlé smrti, infekce středního ucha i onemocnění plic. U žen kuřaček se zvyšuje riziko spontánních potratů, předčasných porodů a nízké porodní hmotnosti narozeného dítěte.
Pokud kouříte, zdravotní riziko pro vás může být pouhým
strašákem. Možná na sobě ale pociťujete některé z projevů
snížené psychické nálady (neklid, podrážděnost, nespavost, frustrace, nesoustředěnost) či fyzické kondice (častější nachlazení, kašel s produkcí hlenu, zadýchávání).

Jaký by měl být váš cíl?
Pokud dojdete k přesvědčení, že nastal čas boje proti cigaretám, i zde platí, že váš cíl by měl být reálný. Pouhé
omezení cigaret však nestačí. Redukce bohužel významně
zdravotní rizika nesnižuje, ale může být cestou k abstinenci pro ty, kteří nedokážou skončit ze dne na den. Redukce
má smysl řádově týdny až měsíce, pak je třeba skutečně
přestat kouřit.
Ať jsou důvodem k abstinenci zdravotní potíže, nepříjemný cigaretový zápach či nemodernost tohoto nákladného
zlozvyku, čísla říkají, že asi 80 % dospělých kuřáků si přeje

pastilek, ústního spreje
nebo náplastí. Pro ty, kterým chybí samotná manipulace s cigaretou, je tady
nikotinový inhalátor. Po vložení nikotinové kapsle lze
po dobu 20 minut nikotin nasávat, vstřebávat ho sliznicí dutiny
ústní nebo i šlukovat do dolních
cest dýchacích.

přestat a minimálně polovina z nich to každoročně
zkouší. Bez pomoci se ale závislosti
zbaví pouze kolem 2 % závislých.
Pomocnou berličkou může být rodinné zázemí, pracovní kolektiv, tablety
s obsahem bupropionu nebo vareniclinu, které vám může předepsat pouze lékař a které omezují abstinenční
příznaky, nebo antidepresiva snižující
pocit lačnění po cigaretě. Velkými pomocníky jsou také přípravky náhradní
nikotinové terapie v podobě žvýkaček,

Tyto přípravky obsahují čistý nikotin,
který se vstřebává přes kůži nebo sliznicí dutiny ústní, v dávce, která je nižší
než ve vykouřených cigaretách, ale dostačující k potlačení abstinenčních příznaků. Náplasti zajišťují kontinuální dodávku nikotinu, zatímco perorální formy
nárazově zvyšují množství nikotinu při
náhlém nutkání zapálit si. U silných kuřáků lze jednotlivé formy kombinovat.

Co více udělat pro
úspěch v boji
s cigaretami?
Jakmile přestanete kouřit, první tři
měsíce vašeho „beznikotinového“

období budou patrně těmi nejtěžšími. Pokud však tuto dobu překonáte,
máte velkou šanci na úspěch a život
bez cigaret. V tomto období byste se
však měli raději vyhýbat zakouřenému prostředí, činnostem spojeným
s kouřením (například pití kávy),
po jídle si vyčistěte zuby a učte se relaxovat jinak než s cigaretou. Nalaďte
se na pozitivní vlnu. Pokud u vás bude
převažovat sebelítost a nostalgie, budete se pravděpodobně trápit dlouho.
Pokud budete mít radost z toho, že už
nekouříte, trápení si zkrátíte.
Mgr. Ivana Vrtalová
Alphega lékárnice
Frenštát pod Radhoštěm

Přijďte se poradit
přímo do naší Alphega
lékárny:
Lékárna Javorník,
Havlíčkova 32,
Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 556 801 256

inzerce
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Zdraví v rodině

Káva:

Poznejte její pravé

kouzlo

Jedním z novoročních předsevzetí bývá
omezení pití kávy. Možná bychom ho ale
měli upravit na přestat pít nekvalitní kávu…
Káva je vedle vody nejpopulárnějším
nápojem. Rozšířená je po celém světě
a prostřednictvím její konzumace můžeme
zkoumat a objevovat životní návyky i styl
relaxace v různých oblastech světa. Kvalitní
káva má navíc pozitivní vliv na naše zdraví.

E

xistuje spousta příběhů o tom, kdo, kdy a jak objevil
kávu. Ten patrně nejznámější praví, že etiopský pastýř Kaldi si jednoho dne všiml, že jsou jeho kozy živější než
obvykle. Nějakou dobu je pozoroval a všiml si, že s velkou
chutí jedí červené bobule podivného keře. Nabral odvahu
a sám bobule ochutnal a ucítil pocit živosti. Zanedlouho
bobule začal vařit a aromatickou červenou vodu z nich pít.
V Evropě se káva rozšířila v 17. století, kdy přišli do Vídně Turci a pokoušeli se ji dobýt – avšak neúspěšně. Když
z Vídně v rychlosti odcházeli, zanechali tam obrovské
množství pytlů s neobvyklými bobulemi. Obyvatelé Vídně
byli prvními Evropany, kteří začali vařit a posléze i konzumovat černý magický voňavý nápoj. Právě oni začali
do kávy přidávat cukr a mléko.
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Kávovník je stále zelený, polotropický keř nebo
strom původem z horských lesů Etiopie. Pěstuje
se ve všech oblastech tropů od Madagaskaru přes
Brazílii, Cejlon, Vietnam a Indii. Vyžaduje teplé
a vlhké podnebí se stálou teplotou mezi 18 a 22 °C.
Keříky kávovníku mají nádherné, voňavé bílé květy,
které jsou podobné jasmínu.

Základní druhy kávovníku
Kávovník arabský – dorůstá do výšky 3 metrů
a první plody dává tři roky po vysazení. Podle
odrůdy a klimatických podmínek poskytuje úrodu
následujících 25 až 30 let. I když káva typu Arabica
pokrývá skoro 75 % světové produkce kávy, velmi
kvalitní zrna jsou jen pětinou celé její úrody.
Kávovník robusta – první úrodu poskytuje po dvou
letech a jeho plody průběžně uzrávají po celý rok.
Je odolný vůči nižším teplotám a nemocem, které
postihují kávovníkové plantáže. Jeho kávová zrna
nedosahují kvality kávy Arabica, ale obsahují více
kofeinu.
Kávovník liberijský – velká a nahořklá zrna tohoto
kávovníku se téměř výhradně používají do kávových směsí.

Jeden keřík kávovníku plodí asi
2,5 kg bobulí ročně, po jejich upražení
získáváme necelých 0,5 kg kávy.
Proč je káva zdravá?
Prevence proti žlučovým
kamenům.
Vědci z Harvardu zjistili, že
u žen, které pijí nejméně čtyři šálky denně, snižuje káva
riziko vzniku žlučových kamenů o 25 %. Podobná studie potvrdila totéž u mužů.
Prevence před depresí.
U lidé, kteří pijí dva až tři šálky kávy denně, se snižuje riziko
vzniku deprese až o 15 %. Zatímco u těch, kteří pijí čtyři šálky, až
o 20 % (z archivu studie interní medicíny z roku 2011).

Je káva skutečně
škodlivá?
Ze všech koutů dnes slýcháváme, že
bychom kávu pít neměli. Je nezdravá,
dehydratuje tělo a vytváří v nás závislost. Není ale káva jako káva. Kávou
běžně označujeme pouze její náhražky. Ta pravá, kvalitní káva se v supermarketu koupit nedá. Odborné studie
se shodují na tom, že pokud budeme
pít zhruba tři šálky kvalitní kávy denně, může na nás mít naopak účinky
příznivé. Prospívá celému organismu
a může snížit riziko vzniku rakoviny.
Ale pozor, pozitivní účinky káva ztrácí
v okamžiku, kdy ji dochutíme cukrem
a mlékem.

Snižuje riziko vzniku cukrovky.
Studie naznačují, že pravidelné pití
kávy snižuje riziko vzniku cukrovky
o 50 %.
Zlepšení paměti.
Káva pomáhá udržovat dlouhodobou
i krátkodobou paměť. V roce 2011 byl
prokázán přímý vztah kávy a kofeinu
s nižším rizikem onemocnění Alzheimerovy choroby.
Zrychluje metabolismus.
Káva pomáhá udržovat váhu, v ojedinělých případech pomáhá při úbytku
hmotnosti. Již studie z osmdesátých
let vysvětluje, jak kofein stimuluje
metabolismus. Je to díky kyselině
chlorogenové, která snižuje vstřebávání glukózy.

Antioxidační vlastnosti kávy.
Harvardský vědec Edward Giovanuki
zjistil, že káva má více antioxidantů
než jakékoliv jiné ovoce nebo zelenina. Káva, a obzvlášť když je ještě
zelená a nepražená, je díky svému
složení mezi potravinami absolutní
jedničkou.
Posílení dovedností.
Několik studií prokázalo, že káva
a kofein pomáhají krátkodobé vytrvalosti a zlepšují fyzické schopnosti. Studie z roku 2008 vedly
k závěru, že výhody kofeinu jsou
důležité pro dlouhodobé, vysoce
intenzivní činnosti a že kofein pomáhá sportovcům.
Není tajemstvím, že káva může
pomáhat také při astmatu a bolesti
hlavy, dále snižuje výskyt zubního kazu, preventivně působí proti
cirhóze jater a kávové zábaly jsou
dobré na celulitidu.

Připraveno ve spolupráci
s čokoládovou kavárnou
Choco Loves Coffee
(Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)
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Speciální projekt

Nejste v tom sami aneb

Hubnutí po Vánocích
Většina lidí nastřádá přebytečné kilogramy
během několika let, ale pokud se rozhodnou
zhubnout, chtějí se jich zbavit co nejrychleji.
Při hubnutí bychom však měli myslet
především na to, aby bylo zdravé. A neměli
bychom si nic nalhávat, právě Vánoce jsou
obdobím, kdy tělu dopřáváme potraviny
vskutku nezdravé.

K

dyž po vánočních svátcích svěříme své tělo váze
a čísla, která ukazuje, nejsou podle našich očekávání, často se uchylujeme k drastickým a leckdy nesmyslným
dietám, které slibují rychlý váhový úbytek během několika
dnů. Příkladem je dieta s vysokým obsahem bílkovin, která
zakazuje jakýkoliv příjem sacharidů. V prvních dnech skutečně dojde k váhovému úbytku o několik kilogramů, ten je
však způsoben zejména ztrátou vody. Při nedostatečném
přísunu sacharidů tělo zpracovává energii z bílkovin a tuků.
Z nedostatečně spálených tuků a nevyužitého dusíku bílkovin vznikají toxické látky, k jejichž vyloučení tělo potřebuje
velké množství vody. Po návratu k normální stravě původní
hmotnost rychle naskočí zpět a často se přidají další přebytečné kilogramy.
Při drastických dietách má tělo tendenci využívat k energii
spíše svalovou hmotu než tukovou tkáň. Čím víc svalové
hmoty organismus obsahuje, tím větší má spotřebu energie, takže její snížení má za následek i snížení metabolismu
a nižší potřebu energie. Po návratu k původní stravě opět
dochází k nárůstu hmotnosti, neboť energetická spotřeba
organismu je po ztrátě svaloviny nižší.
Jakmile se rozhodneme hubnout, je důležité, abychom si
uvědomili, že změna životního stylu, kterou musíme nastolit, není dočasná, ale měla by být trvalá. Jen tak dosáhne-
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me kýženého efektu. Je důležité dodržovat pestrost stravy
a jíst hodně ovoce a zeleniny. Naopak rozloučit bychom se
měli s alkoholem. Stravovat bychom se měli pravidelně.
Denní příjem je ideální rozložit do pěti menších porcí.
K tomu, aby se organismus zbavil přebytečného tuku, je
potřeba hubnout pozvolna, doporučená redukce hmotnosti je 0,5 až 1 kg za týden, což představuje snížení denního kalorického příjmu o 500 až 1000 kcal denně, samozřejmě též v závislosti na pohybových aktivitách.

Pohyb je klíčový
Redukce hmotnosti není pouze o snížení energetického
příjmu, ale též o zvýšení energetického výdeje. Pohyb je
naprosto nezbytný, při jeho nedostatku dochází v organismu nejen k úbytku svalové hmoty (což vede ke snížení
metabolismu, jak bylo popsáno výše), ale též ke změnám
struktury kostí a zkracování vazů. Pohybové aktivity by
měly být pravidelné a přizpůsobené individuálním potřebám každého jedince.
Pro většinu lidí je ideální pohybovou aktivitou chůze
ve středním tempu, neboť dramaticky nezatěžuje klouby. Minimální zátěž pro klouby představuje též cyklistika
a plavání.
Ideální je provozovat sport pravidelně, alespoň 3x týdně
po dobu 30 minut, ale čím častěji, tím lépe. I při nedostatku
času se dá vyšetřit každý den alespoň 20 minut. Kromě
prospěšného účinku na pohybový a kardiovaskulární apaFiit-NS® is a registered trademark
property of Fytexia.

stárnutí přirozeně ztrácí. Energetický
metabolismus zase podporuje vitamin B3.

vek byl speciálně
vyvinutý tak, aby
svým složením odpovídal nejnovějším poznatkům z oblasti váhového
managementu a zároveň neodporoval zdravému životnímu stylu.
rát mají pohybové aktivity příznivý vliv
i na psychiku, jejíž stav je při redukci
hmotnosti rovněž velmi důležitý.

Mějte svého vlastního
kouče
S odbouráváním tuků vám může pomoci Turbo Fat Killer®, osobní kouč
vašeho metabolismu. Tento přípra-

Turbo Fat Killer® obsahuje přírodní
rostlinné extrakty Fiit-NS® a Svetol®,
které byly zkombinovány s Carnipure® a dalšími funkčními látkami.
Fiit-NS® je unikátní patentovaná
kombinace extraktů z grepu, hroznů,
guarany, zeleného čaje a černé mrkve. Největší předností těchto extraktů
je, že mají silné antioxidační vlastnosti
a dokážou vyrovnat různé metabolické funkce, které naše tělo v důsledku

Svetol® je dekofeinovaný extrakt
z nepražených zelených zrn kávy,
který obsahuje polyfenoly a kyseliny
chlorogenové. Tento silný antioxidant
tak tělu dodává to nejlepší, co v sobě
káva obsahuje. Svetol® omezuje
vstřebávání glukózy a snižuje glykogenolýzu v játrech, což vede k využití
energie z tuků.
Čistou podobu L-karnitinu, tedy přírodní živiny, která je obsažena například v červeném mase, je Carnipure®.
Díky němu jsou mastné kyseliny dopravovány jako zdroj energie do důležitých orgánů (svaly, srdce, játra)
a imunitních buněk.
Turbo Fat Killer®, který je k dostání
v Alphega lékárnách, nabízí inovativní, vysoce kvalitní složení s patentovanými přírodními extrakty, které
podporují rychlé vstřebávání. Je lehce
stravitelný a má příjemnou grepovou
chuť.
inzerce

TURBO FAT KILLER®
doplněk stravy, založen na
výjimečných přírodních rostlinných extraktech podporujících
energetický metabolismus
a odbourávání tuků.
Tato kombinace Fiit-NS®,
Svetol®, Carnipure®, guarany
a ženšenu utváří novou
revoluční formuli s maximálně
přírodním složením. Svou
komplexností odpovídá
nejmodernějším vědeckým
poznatkům a trendům v oblasti
váhového managementu
a zdravého životního stylu.

www.turbofatkiller.cz
Svetol® is a registered trademark
of Naturex.

Fiit-NS® is a registered trademark
CarnipureTM offers purest L-carnitine
propertytrademark
of Fytexia.
Fiit-NS® is a registered
and is a trademark of Lonza Ltd, Switzerland. property of Fytexia.

Svetol® is a registered trademark
of Naturex.
Svetol® is a registered
trademark
of Naturex.

CarnipureTM offers purest L-carnitine
and is TM
a trademark
of L-carnitine
Lonza Ltd, Switzerland.
Carnipure
offers purest
and is a trademark of Lonza Ltd, Switzerland.
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Cukr
potřebujeme,
ale desítky snědených
kilogramů ročně
nám škodí
Bez cukru bychom nepřežili. A nejen my, ale
většina živých organismů na naší planetě. To
však neznamená, že musíme jíst „sladké“.
Se sladkým to totiž v posledních desetiletích
přeháníme. A přeháníme to natolik, že se to
odráží na našem zdraví.

D

nes už každé malé dítě ví, že si do čaje nemůže
naházet tolik kostek cukru, kolik chce, že sladkostí
dostane jen omezeně a že by si mělo čistit zoubky. Všichni
tedy tak nějak tušíme, že přemíra cukru nám neprospívá.
Dále se budeme věnovat cukrům jednoduchým, se kterými přicházíme nejčastěji do styku a zároveň si je můžeme
koupit v čisté formě. Právě ty totiž zpravidla představují
dietní problém.

Sacharóza
Je složena z jedné molekuly glukózy a jedné molekuly
fruktózy. Známe ji všichni jako „cukr“ (kostkový, krystal,
moučku atd.). Nejčastěji se vyrábí z cukrové řepy a cukrové třtiny, ale můžeme ji získat i z dalších rostlin, jako
např. z datlí, javoru, čiroku. Výroba cukru je poměrně náročný proces, při kterém se surový výtažek různě čistí, fil-

18

	
Cukry jsou z chemického 		
hlediska sloučeniny uhlíku,
kyslíku a vodíku s různou velikostí molekuly. Můžeme je rozdělit na jednoduché a složené.
• Jednoduché cukry jsou tvořeny jednou nebo
dvěma molekulami, jsou všechny rozpustné ve
vodě a mají sladkou chuť (např. glukóza, sacharóza nebo fruktóza).
• Složené cukry se skládají z mnoha molekul, ve
vodě se rozpouštějí buď jen trochu (škrob, agar),
nebo vůbec (celulóza). Jsou bez chuti. Jsou přirozenou součástí obilovin a výrobků z nich, brambor, kukuřice a rýže. Pro většinu lidí na planetě
jsou hlavní (a někdy i téměř jedinou) součástí
potravy.

Glukóza
Tvoří ji jediná molekula a známe ji také pod názvem dextróza nebo hroznový cukr. Je to
nejrychlejší zdroj energie pro
naše tělo. Mozek se bez glukózy neobejde, ale neznamená to,
že bychom ji museli konzumovat.
Naše tělo si tento cukr dokáže získat
z cukrů složených nebo ze zásobního
glykogenu.

truje, cedí, suší atd. O něco
jednodušší to je při výrobě
z třtiny než z řepy, protože obsahuje
méně nečistot. Čím intenzivněji a vícekrát tato procedura proběhne, tím
je výsledný produkt bělejší.
Tmavý cukr tedy můžeme vyrobit jak
třtinový, tak řepný. Čím větší podíl
melasy (zbytku sirupů z výroby) obsahuje, tím je tmavší. To má vliv na jeho
chuť, ale nijak to nemění jeho kalorickou hodnotu. V obchodech se můžeme setkat také s „hnědým cukrem“,
který je vyroben z „klasického bílého
cukru“. Obarví ho karamelem, protože tmavý cukr je v módě…
Proč se tedy říká, že tmavý cukr je
zdravější než ten bílý? Jeho zastánci
argumentují tím, že zbytky melasy
obsahují některé stopové prvky, o něž
je tento cukr obohacen. To je sice
pravda, ale množství melasy v cukru,
a tím pádem množství těchto stopových prvků, je tak zanedbatelné, že
neexistuje žádné vědecky podložené
tvrzení, že je tento typ cukru zdravější.

Zdravý člověk tedy ve výživě čistou
glukózu nepotřebuje. Ta se podává
některým novorozencům, dětem
s vysokými teplotami, diabetikům při
hypoglykémii, sportovcům jako rychlý zdroj energie nebo některým pacientům s problematickým příjmem
normální stravy.

Fruktóza
Je tvořena také jen jednou molekulou a je obsažena zejména v medu
a ovoci, ale také v některé zelenině
(např. v cibuli). Naše tělo si ji také
dokáže vytvořit samo. Je asi o 20 %
sladší než glukóza, se kterou se společně v mnoha cukrárenských výrobcích mísí ve formě sirupu. Velmi
často se přidává také do nealkoholických nápojů.
Stejně jako téměř ve všech dalších
složkách naší potravy nelze najít
v jednoduchých cukrech nic škodlivého. To ovšem platí jen v tom případě,
nepřeháníme-li to s nimi. Obsahují
totiž velké množství energie a jsou
obsaženy v mnoha potravinách.

Všichni s nimi „počítáme“ v marmeládách, džemech, želé, cukrovinkách a sladkých nápojích. Cukry
jsou ale schované i v majonézách,
kečupech, dresinkách, různých
ochucovadlech,
konzervovaných
směsích, džusech, nealkoholických
i instantních nápojích, alkoholu, cereáliích a bohužel také v různých
„zdravých“ potravinách.
V České republice se v posledních letech spotřeba cukru pohybuje kolem
34 kg na osobu a rok. Je to přibližně
o 10 kg víc než v období první republiky a je to opravdu hodně. Na světě
jsou však státy, které jsou na tom
ještě mnohem hůř. Například v USA
je průměrná spotřeba oproti té naší
téměř trojnásobná.
Při psaní tohoto článku jsem spořádala sáček želatinových bonbónů
v cukru. Na etiketě jsem si přečetla,
že jsou z 80 % tvořeny cukry a kalorická hodnota balení je 1 434 kJ. Moc
mi chutnaly a na chvíli zahnaly i hlad,
ale místo večeře mi stačit určitě nebudou. Přitom stejné množství kalorií bych do sebe dostala, kdybych si
dala drůbeží nebo králičí steak, salát
a dvě deci suchého bílého vína. Takže abych vydala adekvátní množství
energie, za ten malý sáček chvilkového potěšení, měla bych ujít něco
málo přes pět kilometrů rychlostí
4 km/hod…

Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárnice
Hostomice nad Bílinou

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna Medea, Vrbenského 165, Hostomice nad Bílinou
Tel.: 417 825 212
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Zdraví v rodině

Osteoartróza
aneb Když
bolest ovládá
váš pohyb
Osteoartróza, zkráceně artróza, je
nezánětlivé degenerativní onemocnění
kloubů, při kterém dochází k poruše obnovy
kloubní chrupavky a ke změnám kostí
a přilehlých měkkých tkání. S rostoucím
věkem se zvyšuje četnost výskytu a ve
věkové skupině nad 65 let má artrózou
postižené klouby přes 40 % populace.
20

N

ejčastěji bývají postiženy klouby kolenní (gonartróza), kyčelní (koxartróza) anebo malé klouby na ruce
(risartróza). Onemocnění je bolestivé, postupně snižuje pohyblivost kloubů a může vést až k invalidizaci.
Artróza se většinou vyvíjí několik let. Chrupavka, která pokrývá povrch kloubu, se postupně poškozuje a ztenčuje,
její úlomky se uvolňují do kloubního prostoru, kde poškozují měkké tkáně. Struktura chrupavky se mění a dochází
k tvorbě kostěných výrůstků – osteofytů.
Příčiny artrózy můžeme rozdělit na primární a sekundární.
K primárním příčinám patří dlouhodobé, neúměrné a jednostranné zatěžování kloubu, výrazná nadváha a pravděpodobně též dědičné faktory. Sekundárně vzniká artróza
jako důsledek onemocnění (některé endokrinní a metabolické poruchy, např. diabetes), kloubního zánětu nebo úrazu
(krvácení do kloubu).

Primárním příznakem je bolest
a pohybová ztuhlost
Bolest má tzv. startovací charakter, největší je ráno nebo
po dlouhém sezení. Při pohybu postupně mizí, ale při zvý-

		4 stadia
artrózy
Diagnostiku provádí lékař na
základě anamnézy a celkového
vyšetření pacienta. O stadiu artrózy výrazně napoví i rentgenové
vyšetření, podle kterého rozlišujeme 4 stadia:
1. stadium:
na rentgenovém snímku se
objevují malé osteofyty (kostní
výběžky)
2. stadium:
osteofyty jsou větší a zřetelnější
3. stadium:
kloubní štěrbina je zúžená,
dochází k výraznému přiblížení obou konců kostí a k tvorbě
mnohočetných osteofytů
4. stadium: kloubní štěrbina je
nepatrná, nebo již zcela zaniklá;
mohou být přítomny deformace
obou konců kostí a nesprávné
postavení (např. „nohy do O“,
tzv. varóza kolene
šené námaze se opět objevuje. Varovným příznakem pokročilejšího stadia
artrózy bývá klidová bolest v noci.
Pacienti s artrózou reagují citlivě
i na změny počasí.
V případě postižení kolenního kloubu
je obtížná zejména chůze ze schodů.
U artrózy kyčelního kloubu se bolest
objevuje v oblasti třísla a může vystřelovat po zevní straně stehna do kolene
nebo do zad v oblasti křížové kosti. Artróza malých kloubů rukou se
projevuje ranní ztuhlostí, může dojít
k poruchám citlivosti, mravenčení, ale
i ke zhoršení motoriky.
Někdy může docházet i k otokům
kloubů, hovoříme o tzv. aktivované

artróze, která připomíná akutní zánět:
obtíže se náhle a výrazně zhorší, kloub
je nepohyblivý, kůže v okolí napjatá
a teplá. Pokročilá artróza vede k omezení funkce kloubu a k jeho deformaci.

Léčba vyžaduje spolupráci pacienta
Vzhledem k tomu, že artróza je degenerativní onemocnění, vyléčit se
v podstatě nedá. Úprava stavu pacienta je zaměřena na maximalizaci pohybového rozsahu, minimalizaci bolesti
a omezení zhoršeného stavu.
Je potřeba omezit nevhodné sportovní aktivity. Důležité je cvičení, které
vede k posílení potřebného svalstva,
aniž by zatěžovalo klouby. Vhodná
rehabilitace (elektroléčba, vodoléčba,
magnetická léčba) snižuje bolestivost
a napomáhá zvýšení rozsahu pohybu
a rozvoji svalových skupin kolem postižené kosti. Důležité je též používání
správných protetických pomůcek.
Bolest tlumíme analgetiky nebo nesteroidními antirevmatiky, někdy se
používají též léky tlumící svalové napětí (myorelaxancia). Z bylinek pomáhá kostivalová mast. Vhodná je též
akupunktura. Dále se mohou podávat léky vyživující kloubní chrupavku (glukosaminy, chondroitin sulfát,
diacerein). U pokročilejších stadií lze
podávat intraartikulárně (tj. injekční

aplikace přímo do kloubu) kyselinu
hyaluronovou, případně glukokortikoidy. Terapeutické výsledky však
nejsou u těchto způsobů léčby vždy
jednoznačné.
Pacienti s nadváhou by se měli pokusit snížit svou hmotnost, aby docházelo k co nejmenší zátěži kloubů.
Pokud artróza dospěje do stadia, kdy
je výrazně snížená pohyblivost a pacient má velké bolesti, je třeba přistoupit k chirurgickému řešení (nejčastěji
k náhradě kyčelního kloubu).

Prevence
Jedním z důležitých preventivních
opatření je udržování optimální tělesné hmotnosti. Dále pravidelné cvičení
– ne příliš silové a jednotvárné. Dobře
vyvinuté svaly dolních končetin totiž
mohou kompenzovat sníženou funkci
kloubů. Vhodná je jízda na rotopedu,
chůze, jóga, strečink. Důležitá je také
obuv s vhodnou podrážkou, která tlumí nárazy při pohybu. Při prvních příznacích by pacient měl omezit pohyby
s doskoky, kterými klouby velmi trpí.
U lidí s dispozicí k artróze (lidé vyššího
věku, sportovci jednostranně a nadměrně zatěžující klouby, lidé s nadváhou) se doporučuje užívání přípravků
určených k výživě kloubů s kolagenními peptidy, vitaminy (D, E, C), minerály
a antioxidanty.
MUDr. Kateřina Uxová
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Kolagen.

Záchrana našich
kloubů?
Koho z nás někdy nebolely klouby? Ty
mladé následkem nadměrného sportování
a ty starší z důvodu opotřebování nebo
možná špatného pitného režimu. V poslední
době se na trhu objevily preparáty
s obsahem kolagenu, které slibují velké
léčebné výsledky. Ale pomohou nám
doopravdy?

K

olagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní stavební hmotou pojivových tkání. Je známo
asi 27 rozdílných typů kolagenu. Nejrozšířenější je typ I, který představuje 90 % kolagenu v našem těle a je přítomen
v pokožce, šlachách, kostech a zubech. Typ II se vyskytuje
v chrupavkách, typ V ve stěnách krevních cév.
K poklesu tvorby kolagenu dochází při hormonálních změnách v klimakteriu, vlivem stresu, radiace, prožitých traumat
a také následkem dehydratace vlivem nedostatečného pitného režimu. Pokud totiž tělo trpí nedostatkem vody, odebere si ji z míst, kde ještě je – to znamená i z mimokloubní
tekutiny. Klouby začínají vysychat, a tím se omezuje jejich
pohyblivost. K odbourávání kolagenu dochází také při nedostatku vitaminu C.
Pokud trpíme artrózou kloubů, kterou doprovázejí bolesti
a záněty, patrně pro nás bude vhodnou volbou přípravek obsahující chondroitin sulfát. Jeho účinek nastupuje postupně
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Kolagen se získává z vepřové
a hovězí kůže, kožních štěpů,
kostí a chrupavek.
Kolagenové
přípravky
		
Kolagenové přípravky na klouby se liší podle
způsobu zpracování kolagenu.
1. Želatina – vzniká při zahřívání vlhkého krystalického kolagenu při teplotě kolem 60 °C. Vlákna
kolagenu se zkrátí asi na čtvrtinu a pak je možné je
v našem těle dobře vstřebat.
2. Kolagenový hydrolyzát – kolagen je rozštěpen
v kyselém prostředí, nebo se dělí enzymaticky na
jednotlivé peptidy, které mají velkou biologickou
dostupnost v našem těle. Hydrolyzáty jsou ještě
účinnější než želatina. Tento typ kolagenu II je asi
nejlepší variantou kolagenových preparátů.
3. Nativní nedenaturovaný kolagen typu I – má
velmi malou biologickou dostupnost, v žaludku se
sice rozpadá, ale na velké a hůře vstřebatelné kusy.

Další organickou sloučeninou síry, která se
používá v kloubních
přípravcích, je kontroverzní MSM – methylsulfonylmethan. Jeho
účinky zatím zůstávají
vědecky nepotvrzeny,
avšak mnozí pacienti
hodnotí MSM velmi kladně. Jeho přírodními zdroji
jsou cibule, česnek, brambory a tmavá zelenina. Podle známých klinických studií je možné,
že mírně tlumí bolestivost a otoky
kloubů při osteoartróze, neovlivňuje
však ztuhlost kloubů.

Nezapomínejme
na přírodu

a projeví se po čtyřech až šesti týdnech
užívání. Chondroitin zlepšuje kloubní
pohyblivost, a pomáhá tak rovněž snižovat spotřebu analgetik proti bolesti.
Další látkou, která se používá v kloubních přípravcích, je glukosamin sulfát.
Je to látka tělu vlastní, která vzniká
z glukózy. Je obsažena v kloubech
a vazivech, kde váže vodu, a tím zvyšuje pružnost chrupavky i pohyblivost
kloubů. Přírodním zdrojem glukosaminu jsou krabi, ústřice a ulity garnátů. Glukosamin se nachází v léčivých
přípravcích v podobě síranu – sulfátu.
A právě síra pomáhá zabudovat glukosamin do chrupavky. Proto si v dřívějších dobách v lidovém léčitelství
sypali nemocní do ponožek práškovou
síru, která jim pomáhala při bolestech
kloubů a revmatismu. Příznivý účinek
glukosaminu se projeví až po dlouhodobějším užívání, tedy asi po dvou až
třech měsících.

Škálu používaných léčiv a potravinových doplňků obohacují také přípravky
přírodní. V řadě případů byly znovuobjeveny přírodní prostředky používané
již dlouhá staletí.
Jednou z velmi zajímavých a slibných
rostlin je Ďáblův dráp – harpagovník
ležatý. Roste v Africe na okraji pouště
Kalahari a v Namibii. Léčebné účinky
mají jeho hlíznaté kořeny, které se nacházejí ve dvoumetrové hloubce v písku. Právě z nich se rozemletím připravuje prášek, který po staletí používají
domorodci proti horečce a bolestem
pohybového ústrojí. Hlízy této mocné
rostliny obsahují velmi účinnou látku
harpagozid, který má silné protizánětlivé účinky. Podle výzkumů zasahuje
tato látka do započatých degenerativních procesů kloubů, kde tlumí a tiší

Výborným domácím
prostředkem proti
bolesti kloubů jsou
rozinky naložené
v ginu.

záněty. Zamezuje také ukládání škodlivých látek v kloubních pouzdrech
a chrupavkách. Její účinek je srovnatelný s účinky běžných analgetik.
V Orientu se zase již po staletí používá
pryskyřice stromu kadidlovníku pilovitého, označovaná jako kadidlo. Působí
analgeticky a protizánětlivě u zánětlivých a degenerativních kloubních
onemocnění. Z dalších přírodních látek
se při léčbě kloubních onemocnění používají extrakt z květů a nati tužebníku
jilmového, pycnogenol z kůry borovic či papriky. Tyto přírodní přípravky
na léčbu kloubních potíží jsou vhodnou
alternativou v případě kontraindikace
některých chemických preparátů z důvodu nežádoucích účinků na žaludek,
játra a ledviny.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469
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Křečové žíly
Vzácnost, nebo
civilizační problém?

Křečové žíly trápí častěji ženy než muže.
Na dvě postižené ženy připadá jeden muž.
Podle některých lékařů může tyto statistiky
zkreslovat fakt, že ženy dbají o kosmetický
vzhled svých nohou daleko více než muži,
a proto kvůli křečovým žílám častěji
navštěvují lékaře.

K

řečové žíly, též varixy či (žilní) městky, jsou názvy pro
žilní onemocnění, jehož viditelným projevem je zvětšení, zprohýbání a vakovité vychlípení povrchových žil, metličkovité žíly, otoky dolních končetin, bolest, mravenčení, časté záněty (tzv. tromboflebitida), únavnost a tíha nohou. Toto
onemocnění postihuje nejčastěji dolní končetiny, které jsou
vystavené velkému ortostatickému tlaku.
Problémy s žilami nejsou nijak vzácné. Křečové žíly se někdy
dokonce řadí mezi civilizační choroby. Jedná se totiž o jed-

24

no z nejrozšířenějších onemocnění v rozvinutých zemích.
Výskyt křečových žil souvisí s věkem. Děti a mladiství jsou
jimi postiženi méně. Ve věku nad 60 let už má křečové žíly až
každý druhý člověk.

Primární a sekundární křečové žíly
Kromě tzv. primárních varixů, tedy křečových žil, které vznikly primárně z důvodu porušení funkce povrchového žilního
systému dolních končetin, se mohou vyskytnout i tzv. varixy
sekundární. V tomto případě jsou varixy následkem existu-

	Na vzniku křečových žil se
podílí několik hlavních
rizikových faktorů:
		
• věk • ženské pohlaví • životní styl • těhotenství
• výskyt v rodině • nadváha

jícího postižení hlubokého žilního systému. K jejich rozvoji
může dojít v případech hluboké žilní trombózy, vrozených
vad hlubokého žilního systému, po úrazu či chirurgickém
výkonu. Vzhledem k četnosti výskytu varixů se sekundární
varixy podílejí na celkovém počtu jen asi z pěti procent, zbytek tvoří varixy primární.

Projevy křečových žil
Typickým projevem varixů je zvýšení modré kresby žil
na dolních končetinách a jejich uzlovité ztluštění. Nejčastěji
jsou postiženy povrchové žíly na zadní a vnitřní straně lýtka.
Jejich vzhled se může velmi lišit. Pohybuje se od jemných
tmavě modrých metliček po rozsáhlé uzly budící dojem, jako
když pod kůží rostou tlusté zauzlené modré provazy.
Počáteční stadia křečových žil jsou spíše vadou kosmetickou. Zpravidla nijak neomezují, ani neohrožují život. Problémy způsobené žilní nedostatečností přitom nemusejí vždy
odpovídat velikosti rozšířených žil. Některé křečové žíly, a to
i ty rozsáhlé a na první pohled patrné, zůstávají zcela bez projevů. Jiné na svoji přítomnost upozorní.
Kromě projevů patrných na první pohled přináší nedostatečnost žilního systému ještě další obtíže. K nejčastějším patří
otoky zhoršující se během dne, pocit tíhy a tlaku v končetinách, snadná únavnost končetin, bolesti, svědění kůže či
noční křeče.

Léčba křečových žil
Jednou z možností, jak křečové žíly léčit, je kompresivní léčba. Slovník vysvětluje význam slova komprese jako „stlačování, zmenšování objemu nebo zvyšování tlaku“. To je i princip kompresivní terapie. Jde o jeden ze základních způsobů
prevence, ale i léčby pocitu těžkých nohou a křečových žil.
Působí příznivě na onemocnění žil a lymfatických cév.
Kromě velkých žil působí komprese i na mikrocirkulaci a lymfatický systém. Snižuje prosakování tekutin z kapilár do tkání
a naopak podporuje zpětné vstřebávání tekutin z tkání. Tímto
mechanismem působí blahodárně proti otokům.
Základní podmínkou úspěšné kompresivní léčby je odstupňování tlaku působícího na končetiny. Komprese působí proti
tlaku v žilách. Proto má být největší v oblasti nártu a kotníků
a směrem k tříslu se postupně snižovat.

Kompresivní léčba nevyléčí už vzniklé křečové žíly, zabrání
však jejich dalšímu zhoršování. Díky ní dochází ke „konzervaci“ stávajícího stavu. Jejím omezením je fakt, že působí jen
po dobu aplikace. Proto je nutné punčochy nosit pravidelně.

Vyzkoušejte flavonoidy
Flavonoidy jsou látky, které hojně nacházíme například v citrusovém ovoci, dále v černém rybízu, fazolích, česneku, lékořici, zeleném čaji a ve většině druhů vín. Mezi nejznámější
zástupce skupiny těchto látek patří hesperidin či diosmin.
Přípravky a doplňky s obsahem přírodních flavonoidů
příznivě ovlivňují žilní systém. Jejich protizánětlivý účinek
vede ke zpevnění cévní stěny a snížení její propustnosti.
Kromě toho pomáhají s odtokem krve a lymfy, což zmírňuje otok a další obtíže, jako jsou bolest, křeče či pocit tíhy
v končetinách.
Petra Lichnovská, DiS., Frýdlant nad Ostravicí

	5 tipů, jak zabránit vzniku
křečových žil!
1. neseďte se zkříženýma nohama
2. p ravidelně cvičte, pohybem zvýšíte oběh a
dovolíte krvi, aby se volně pohybovala ve vašich
nohách
3. při odpočinku co nejvíce zvedejte nohy
4. vyhněte se stání nebo sezení na dlouhou dobu
5. v yhněte se nošení těsného oblečení, zejména
v pase

Přijďte se poradit přímo do naší
Alphega lékárny:
Lékárna Frýdlant, Hlavní 79
Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: 558 431 631
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Zdraví v rodině

Očkování
v třetím tisíciletí

Lepší je vždy chorobám předcházet, než
je obtížně a draze léčit. Žádné preventivní
opatření není tak účinné vůči nebezpečným
infekčním nemocem, které ve světě ještě
zdaleka vymýceny nejsou, jako očkování.
V době otevřených hranic a významné
migrace hrozí i nám.

S

tejně jako v západních zemích se i u nás objevují
sílící hlasy odpůrců očkování. Protože v důsledku
vysoké proočkovanosti klesl výskyt mnoha závažných
chorob až k nule, považují mnozí za zbytečné proti těmto
chorobám očkovat. Odpůrci argumentují ojedinělými nežádoucími účinky vakcín a pravidelnou imunizaci pokládají
za omezení osobní svobody.

Tuberkulóza není minulostí
Velkou pozornost odborné veřejnosti budí zrušení očkování novorozenců proti tuberkulóze, ke kterému došlo
ve všech vyspělých státech EU a Ameriky. Očkují se jen
rizikové skupiny, kde se předpokládá vyšší výskyt této
nebezpečné infekce. Stalo se to, co všichni předpokládali:
výskyt tuberkulózy stoupl.
Podle odpovědi prezidenta Evropské pneumologické
společnosti, profesora Francesca Blasi, bylo očkování
zastaveno, protože očkovací látka nesplňovala současná
kritéria bezpečnosti (tuberkulózní vakcína obsahuje živé
oslabené choroboplodné mikroorganismy a není již považována za bezpečnou ve srovnání s vakcínami, které obsahují jen neživé „umělé“ částice navozující tvorbu protilátek
bez možnosti způsobit onemocnění). Proto je nutné zdokonalit diagnostické metody a urychlit vývoj nových léků
proti tuberkulóze.
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Program, který nám
svět záviděl
		
Český a slovenský koncept vakcinace ve světě neměl a v mnohém ještě nemá srovnatelnou konkurenci. Celoplošné zavedení očkování proti poliomyelitidě vyneslo naší republice v roce 1960 prvenství
ve vymýcení této choroby. Očkovací schéma, jak jej
prováděli a doposud provádějí čeští pediatři, nám
záviděl celý odborný svět. I v současnosti oceňuje
Světová zdravotnická organizace vysoký standard
proočkovanosti dětské populace.

Mýtus 5:
Podání kombinovaných vakcín může
přetížit imunitní systém.
Děti jsou ve svém přirozeném prostředí každodenně vystavovány stovkám látek, na které imunitní systém
reaguje. Nové antigeny se do těla
dostávají třeba při běžném jídle. Denně se dětský organismus setkává se
stovkami typů bakterií a virů, mnohé
z nich žijí na kůži, na sliznicích nosu či
dýchacích cest, v zažívacím traktu. Při
nachlazení imunitní systém dítěte reaguje na více podnětů než při očkování.

Mýty o očkování
Mýtus 1:
Nemoci vymizí, pokud se zlepší hygienické standardy – očkování proto není
nutné.
Mnoho nemocí se šíří bez ohledu
na čistotu. Bez vakcinace se znovu
rychle začnou vyskytovat infekce, se
kterými se již běžně nesetkáváme,
jako třeba dětská obrna nebo spalničky, záškrt, zarděnky, příušnice, těžké
zápaly plic a hrtanu, hepatididy a další
choroby.
Mýtus 2:
Očkování má několik nebezpečných
nežádoucích účinků, o kterých se dnes
vůbec neví. Očkování může i zabíjet.
Vakcíny jsou velmi bezpečné. Většina
reakcí na očkování bývá pouze mírná
a dočasná, třeba bolest v místě vpichu
nebo zvýšená teplota. Skutečně závažné zdravotní následky jsou velmi
vzácné, podléhají přísnému sledování. Daleko větší nebezpečí představují

nemoci, proti kterým se očkuje. Dětská obrna (poliomyelitis) vede k ochrnutí končetin, poloviny či celého těla,
spalničky mohou způsobit zánět mozku či slepotu, zarděnky u těhotné ženy
vyvolají nevratné a velmi těžké poškození dítěte. Očkování může zabránit
i smrtelným infekcím.
Mýtus 3:
Očkování může způsobit syndrom náhlého úmrtí kojenců.
Nikdy nebyla prokázána příčinná souvislost mezi podáním vakcín a náhlým úmrtím kojence.
Mýtus 4:
Dětské nemoci, proti kterým se očkuje, jsou smutnou, ale nedílnou součástí života.
Závažné choroby jako spalničky,
příušnice a zarděnky mohou nejen
u dětí, ale i u dospělých vést k těžkým komplikacím, např. k zápalu plic,
encefalitidě, slepotě, průjmu, zánětu
ucha, vrozenému syndromu zarděnek (nakazila-li se matka zarděnkami během těhotenství) a dokonce
k úmrtí. Dítě, které očkováno není, je
zbytečně vystaveno velkému zdravotnímu riziku.

Mýtus 6:
Chřipka není závažná nemoc a očkování proti ní není účinné.
Chřipka (ta pravá) je závažná nemoc,
která každý rok zabije 300 až 500 tisíc
lidí na světě. Riziko těžkého průběhu i úmrtí je vyšší u těhotných žen,
malých dětí, starších lidí a u pacientů
s chronickými onemocněními, jako
jsou například cukrovka, chronická
plicní obstrukční choroba (rozedma
plic), srdečně-cévní onemocnění
a onkologické choroby. Vakcinace
proti chřipce však nefunguje proti
chorobám z nachlazení, které nemají
zpravidla vážný průběh, ani následky. Proti chřipce je vakcinace účinná
zhruba z 90 %.
Mýtus 7:
Očkování způsobuje autismus.
Neexistují žádné důkazy, které by
prokázaly souvislost mezi očkováním a autismem, ačkoli se po těchto
průkazech usilovně pátralo. Naopak,
autor tohoto prohlášení byl placen
odpůrci očkování a důkazy zfalšoval.
MUDr. Marta Šimůnková
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Sauna
a
masáže.
Dopřejte svému tělu
zdravou relaxaci i v zimě

Jednou z nejstarších a zároveň
i nejoblíbenějších forem regenerace
po celém světě je saunování. Jde v podstatě
o několikeré opakování procesu ohřátí
v horkém, suchém teple saunové kabiny
a následném ochlazení pouhým pobytem
na studeném vzduchu, sprchováním
ledovou vodou či skokem do bazénu nebo
jezera. Toto prudké ochlazení vyvolává
příjemné pocity.

E

xistuje několik druhů saun, u nás jsou rozšířené
především dva. První je pára, jejíž teplota přesahuje
teplotu těla jen o několik stupňů Celsia (zpravidla se jedná
o teplotu 40 až 45 °C), ale vlhkost je prakticky stoprocentní.
Dochází v ní k velmi dobrému prokrvení podkoží, ale tělo se
neprohřeje. Působí blahodárně při léčbě a prevenci dýchacích potíží.
Druhým typem sauny je sauna suchá, ve které se teplota
pohybuje okolo 100 °C. Vlivem vysoké teploty se tělo začne
potit, díky čemuž se zbaví škodlivých látek a zlepší se stav
pokožky.
Délka pobytu v saunové lázni je individuální. Vždy bychom
se měli řídit zásadou, že v sauně zůstáváme, dokud je nám

28

to příjemné. Zpravidla se však doba pobytu v sauně pohybuje okolo 8 až 15 minut u dospělých, u dětí je tato doba
zkrácena na 3 až 8 minut.
Během saunování nesmíme zapomenout na správnou
techniku dýchání. Dýcháme nosem, a to jak při nádechu,
tak i při výdechu. Nádech by měl být pozvolný a spíše povrchový. Během saunování i po jeho skončení nezapomínejte
na pitný režim, nejlépe v podobě čisté vody.
Saunování může být doprovázeno nejrůznějšími rituály,
které mohou ještě zintenzivnit náš prožitek. Jedná se například o kropení kamenů, šlehání březovými metlami (pro
lepší přívod tepla do kůže a vdechování éterických látek), či
peeling a automasáž prováděné za pomocí kartáčů a žínek.

Co se s naším tělem při
saunování děje?
Vlivem vysoké teploty dochází k roztažení cév v kůži a vylučování potu ve snaze dosáhnout normální hodnoty teploty
vnitřních orgánů. Tato námaha pro ochlazení organismu je
v takovém prostředí jen částečně úspěšná. V sauně dosahuje teplota kůže asi 40 °C, nitro těla pak 38 °C. Rozšíře-

Do ledové vody by po saunování
neměli po hlavě skákat senioři
a lidé s vysokým krevním tlakem.
ním cév v kůži dojde k vyprázdnění zásob krve a zvýší se
množství obíhané krve, která navíc teče rychleji. Zvýší se
tep i krevní tlak.
Všeobecně má saunování prospěšné působení na tělesné orgány, systém krevního oběhu a hospodaření těla
s vodou. Přináší relaxaci, uvolňuje unavené svalstvo
a pomáhá zklidnit tělo a mozek tím, že do krve vyplaví
endorfiny, hormony štěstí přinášející úlevu celému organismu. Během saunování se zvyšuje odplavování škodlivých látek z těla i odolnost organismu bránit se nejrůznějším infekcím, zlepšuje se prokrvení a s tím související
hojení ran.
Nicméně vše má své limity, a proto se saunování musí pečlivě zvážit u osob s onemocněním srdce a krevního oběhu
či u pacientů s kožními chorobami. Do sauny by neměly
chodit těhotné ženy, osoby s akutní infekcí dýchacích cest,
dále pak epileptici nebo pacienti se zánětlivým onemocněním vnitřních orgánů a žil. Sauně bychom se měli vyhnout
také v případě, že pociťujeme velkou únavu nebo jsme nevyspalí.

Uvolněte své smysly masáží
Další možností, jak zrelaxovat tělo i duši, je masáž. Je to
jedna z nejstarších forem terapie a prakticky každá kultura
má svou unikátní, specifickou podobu. Při masáži se vytváří tlak na svaly, zlepšuje se krevní oběh a dochází k uvolnění
napětí.
Existují dva základní typy masáží: masáže plošné (využívají tření a posunu tkáně, patří sem např. švédská, reflexní,
lymfatická či aroma masáž) a masáže tlakové či bodové
(používá se tlak prstů a jiných částí těla, např. akupresura
nebo baňkování).
Ačkoli jsou masáže pro mnohé z nás vyzdvihovány
především kvůli jejich relaxačním účinkům, mohou
nám pomoci také při bolestech zad a hlavy, při potížích

s akné, při dlouhodobém stresu a také přinášejí úlevu
miminkům při kolikách. Pozor, nikdy však nenahrazují
odbornou lékařskou péči.

Přidejte aromaterapii
Proces masáží i saunování můžeme spojit také s aromaterapií, a to díky použití esenciálních olejů. Esenciální oleje se
skrývají v květech, plodech, listech, kůře i v kořenech bylin
a stromů. Příznivě ovlivňují lidskou mysl, náladu a emoce,
nervový, dýchací, urogenitální a imunitní systém. Z těchto
olejů se působením tepla postupně uvolňují molekuly vonné látky a šíří se vzduchem. V mozku pak ovlivňují emoce
a spouští příznivé a dlouhodobé hojivé procesy. Speciální
druhy olejů podporují intelektuální a analytické schopnosti
mozku. Používají se také do koupelí, k inhalaci, k desinfekci
a k provonění prostorů.
Mgr. Andrea Štenclová
Alphega lékárnice, Vítkov

	Při výběru oleje bychom
měli být opatrní!
• Čisté přírodní oleje jsou účinné již při nízkých koncentracích. Ve vyšší dávce hrozí alergická reakce
nebo bolest hlavy.
• Vlivem horka při saunování jsou póry v pokožce
rozšířené, příjem látek je tedy podstatně intenzivnější.
• Před masáží je vhodné provést test snášenlivosti
na předloktí.
• Opatrnější musíme být v létě, jelikož některé oleje
jsou fotosenzitivní.
• Specifickou skupinou jsou těhotné ženy a děti.
• Výběr olejů závisí na zdravotním stavu pacienta
a patří do rukou odborníka.

Přijďte se poradit přímo do naší
Alphega lékárny:

Lékárna Vítkov, náměstí Jana Zajíce 6,
Vítkov, Tel.: 556 300 188
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Lékárník radí

Máte afty?
Dodejte tělu vitaminy
Postihují mladé jedince i dospělé osoby,
muže i ženy, přibližně stejnou měrou.
Obvykle nebývají nebezpečné, ale
postiženému způsobují značný diskomfort.
Velmi často se opakují. Afty jsou záněty
sliznice dutiny ústní (tzv. stomatitidy), které
postihují zhruba každého pátého obyvatele
naší planety, tedy 20 % populace vyspělých
zemí světa.

J

edná se o ostře ohraničené okrouhlé mělké vřídky
lehce vkleslé pod okolní sliznice, jsou kryty bělavým či žlutavým fibrinovým povlakem. Nejčastěji se tvoří
na špičce či hranách jazyka a sliznici tváří. Okolí aft bývá
zarudlé, někdy i mírně nateklé a celý útvar je silně bolestivý,
zejména je-li jich v ústech větší množství současně. Znesnadňují příjem potravy i tekutin, ústní hygiena je obtížnější,
někdy je ovlivněna také artikulace.
Příčina vzniku aft není dosud zcela objasněna. Určitou roli
hraje bezesporu stres, oslabená imunita, nedostatek některých vitaminů a minerálů, u žen to mohou být také hormonální změny v období menstruace či těhotenství. Afty nejsou
infekční, není tedy možný přenos z člověka na člověka.
Afty mohou vyvolat různé faktory, které dělíme do dvou
základních skupin – faktory fyzikální a alergické. Fyzikální faktory jsou způsobené mechanicky. Například otlakem
od zubní protézy či rovnátek, traumatem po kousnutí se
do tváře či jazyka, poraněním při stomatologickém zákroku. Alergické faktory jsou nejčastěji spjaty s nesnášenli-
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		Základní rozdělení aft dle
jejich velikosti
1. Stomatitis aphtosa minor – nejčastější výskyt
(70 až 85 %), afty o velikosti několika milimetrů
(1 až 4 mm), po zahojení, které trvá zhruba 5 až
10 dní, nezůstává žádná jizva, obvykle se objevují
dvakrát až čtyřikrát ročně.
2. Stomatitis aphtosa major – vznikají u 10 až 15 %
pacientů, jsou to afty o velikosti zhruba 1 cm (někdy
i více), hojí se až měsíc a zůstává po nich bělavá jizva, onemocnění může být doprovázeno horečkou,
bolestivost je větší než u stomatitis aphtosa minor.
3. Herpetiformní afty – postihují zhruba 10 %
pacientů. Léze jsou různě početné (od deseti do
sta), velké pouze 1 až 2 mm a mohou se šířit po
dutině ústní. Délka hojení je individuální dle závažnosti onemocnění, nemají spojitost s virem Herpes
simplex.

Pokud rodiče trpí na afty, je téměř
90% pravděpodobnost, že jejich děti
náchylnost k nim zdědí.
věj lékařská, mochna nátržník, máta
peprná, hřebíček vonný, fenykl obecný) či lokální anestetikum, které uleví
od bolesti.

vostí konzervantů v potravinách nebo
alergenů obsažených v ústních vodách a lécích.

Prim hrají vitaminy
Jako prevenci vzniku bolavých puchýřků v ústech je vhodné dodat tělu
chybějící vitaminy. A to především
vitamin C, který nejen posiluje imunitu, ale pomáhá také při hojení sliznic.
Dále vitaminy skupiny B, hlavně vitamin B6, B12, kyselinu listovou a v neposlední řadě i železo.
Pokud již v ústech afty máme, můžeme se zaměřit na léčbu, která je především symptomatická, zaměřená
na odstranění bolesti. Trvalé vyléčení
zatím není možné.
Sortiment volně prodejných přípravků, které nám od nepříjemných
puchýřků v ústech mohou pomoci,
je poměrně široký. Za všechny jmenujme masážní roztok obsahující
výluh ze sedmi léčivých bylinek (řepík lékařský, heřmánek pravý, šal-

Výborné a cenově dostupné je také
sérum obsahující konopný olej, hřebíček, arniku, tea tree a olej z jedle sibiřské. Dále doporučuji používat zubní
kartáček s velmi měkkými vlákny a co
nejšetrnější zubní pastu bez abrazivních a pěnivých složek, které by mohly
dutinu ústní zbytečně dráždit. Máme-li
v ústech afty, je obzvlášť vhodné omezit kořeněná či jinak chuťově výrazná
jídla a kyselé pokrmy (citrusy, kysané
zelí), dokud se vřídky úplně nevyléčí.
Tato jídla by narušenou sliznici mohla
zbytečně dráždit. Nemocný by rovněž
neměl jíst potraviny s ostřejšími okraji, jako jsou topinky, vypečená chlebová kůrka, bramborové lupínky, oříšky,
tvrdé ovoce a zelenina. Nápoje doporučuji pít spíše vlažné.

Má tvorba aft
souvislost s kouřením?
Výskyt aft u kuřáků je minimální. Kuřáci totiž mají kvůli kouření více zrohovatělou sliznici dutiny ústní. A právě
v místech, kde je zvýšené přirozené
rohovatění sliznice ústní (tvrdé patro,
dáseň), se afty tvoří méně často. Přece
jen bych ale tuto metodu jako prevenci
tvorby aft určitě nedoporučila.
Nezmizí-li afty do tří týdnů, stav je spíše horší než lepší a nezabral žádný
z výše uvedených postupů, je vhodné
navštívit ordinaci praktického lékaře,
zubního lékaře nebo ORL specialisty.
Může se jednat o některé ze závažnějších onemocnění s podobnými příznaky, jakými se vyznačují afty.
Veronika Rýdlová, DiS.
Frenštát pod Radhoštěm

	Připravte si jednoduchou tinkturu
sami doma!
Několik hřebíčků nechte vylouhovat v 60% alkoholu (stačí pár dní v uzavřené lékovce) a poté tinkturou afty potírejte. Nechte nasáknout kousek
vaty a přiložte na vřídek, dokud nepřejde palčivá bolest. Aftu tzv. vypálíte. Stejně se dá využít i propolisová tinktura.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna Javorník, Havlíčkova 32, Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 556 801 256
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Soutěž

Křížovka

5 xRA!!

VÝH

Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Vyluštěte křížovku a znění tajenky nám zašlete nejpozději do
15. února na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo SOUTĚŽ.
Vyhrajte Corega antibakteriální tablety od společnosti GSK. Doplňte citát Imanuela Kanta:
„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, …“
VÝHERCI Z MINULÉHO
ČÍSLA:
Křížovka Infololic
a Folandrol
„Inofolic pro ni, Folandrol
pro něj.“
Marcela K. –
Havířov-Šumbark
Jan a Patrik Ž. – Žeretice
Olga H. – Česká Třebová
Eva D. – Pardubice
Miki, Anna J. – Slavičín
Bohumila Š. – Dolní
Poustevna
Růžena Š. – Znojmo
Marie K. – Kostelec
nad Orlicí
Lubomír J.

Zdravotnický prostředek.

Osmisměrka Nasodrill
„Základem prevence
horních cest dýchacích je
nosní hygiena.“

Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až pěti šestinami. Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce
v pořadí shodném s jedním z těchto pěti výsledných čísel.
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Iveta H. – Louny
chomlap
Iva V. – Vsetín
Klára B. – Brumov-Bylnice
Alena K. – Ostrava
Hana R. – Výprachtice
Roman K. – Brno
Zdeněk B. – Varnsdorf
Miroslav L. – Padělky
Eva H. - Vnorovy
Gratulujeme!

Rostlina

Antibiotikum,
nebo elixír
mládí?

Aloe vera
je obojím
Rostlina známá již po celá tisíciletí se
rozšířila tak rychle, že se jednotlivé prameny
rozcházejí v určení jejího prvního výskytu.
Na první pohled je to obyčejný sukulent,
ale ve skutečnosti oplývá výjimečnými
vlastnostmi. Ocenit je dokázal i Kryštof
Kolumbus.

A

loe vera, nebo také aloe pravá, je sukulentní vytrvalá rostlina, která dosahuje výšky až 90 cm. Její listy
jsou kopinaté, dužnaté a tuhé. Jsou až 50 cm dlouhé a 7 cm
široké, na okrajích ostnaté. Žluté až červené květy vyrůstají
v přímém hroznovitém květenství. Mnohem zajímavější než
popis samotné rostliny je však popis všeho, co aloe umí.
Mnoho národů považovalo aloe za posvátnou rostlinu. Díky
tomu získala také mnoho přízvisek – Staří Egypťané jí říkali
Krev bohů nebo Rostlina nesmrtelnosti. Egyptské královny
využívaly její blahodárný účinek na pleť. Poměrně často se
využívala také pro balzamování.
Své tajemství skrývá aloe vera ve svých listech. Zde se totiž
nachází průhledný, polotekutý gel, který obsahuje takřka zázračné látky. Ty nám napomáhají při hojení ran a popálenin,

Aloe má hydratační a proticelulitidní účinky,
které jsou pro tělo doslova elixírem mládí.
Často se proto doporučuje jako doplněk redukčních diet.
při vysušení kůže, vyrážkách či po bodnutí hmyzem. Omezují
tvorbu lupů a zároveň zamezují vypadávání vlasů. Pomáhají
při potížích s trávením, při překyselení žaludku, nadýmání,
zácpě, zánětlivých stavech a žaludečních vředech.
Její blahodárné účinky můžeme pozorovat také při problémech s akné, afty či opary. Působí preventivně proti vzniku
paradentózy a omezuje rozvoj mykóz. Tiší bolest a dokáže
snížit hladinu krevního cukru, její užívání se tedy doporučuje
i diabetikům. A samozřejmě nesmíme zapomenout na aloi
jako doplňkovou léčbu při virových infekcích. Posiluje imunitu
a celkově detoxikuje tělo. 				
m
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Při užívání ale musíme přece jenom dávat pozor. Pokud
bude nadměrné, mohou se pozitivní účinky aloe vera změnit na negativní. Některé látky, které aloe obsahuje, mohou
totiž při zvýšeném užívaní působit mírně toxicky. Proto
se doporučuje užívat toto přírodní antibiotikum s mírou.
A v případě závažnějších zdravotních obtíží či u žen v období těhotenství a kojení je vhodné její užívání konzultovat
s lékařem či lékárníkem.
Gel z listů má mnoho forem. Může se používat čerstvý, sušený či konzervovaný. Při vnějším použití se aplikuje gel
z listu přímo na postižené místo. Pozor si vždy musíme dát
na ostny, které list chrání před vnějšími negativními vlivy. List
bychom také měli zbavit slupky, která by mohla podráždit
pokožku. K vnitřnímu užití je nejlepší konzumace čerstvého
nápoje v podobě šťávy, džusu, čaje či ve formě gelu.

Aloe jako holicí krém?
Lidé, kteří na aloe nedají dopustit, tvrdí, že z ní lze vyrobit
výjimečný holicí krém. Aloe je antibakteriální, což je skvělé
v případě poškrábání, je kluzká, což umožňuje hladké oholení, a navíc hydratuje. Pro vytvoření vlastního holicího krému smíchejte 1/3 šálku gelu z aloe, ¼ hrnku tekutého mýdla
na ruce, 1 lžíci oleje, ¼ hrnku destilované teplé vody, 1 lžičku
oleje s vitaminem E a 5 kapek eukalyptového oleje. Vše dejte
do lahvičky s pumpičkou a před použitím dobře protřepejte.
Tato směs vám v ledničce vydrží až šest měsíců.

Aloe vera se díky svým účinkům používá primárně v přírodní
kosmetice. Své místo si však vybojovala také v medicíně, domácím lékařství, potravinářském průmyslu či zahradnictví.
Už ji máte také doma?
-au

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Aloe vera
Čeleď: žlutokapovité
Kde roste: Aloe vera roste především v suchých
teplých oblastech téměř po celém světě. Za Evropu
můžeme jmenovat Španělsko, Portugalsko, Řecko,
Itálii, Krétu a Sicílii. Dále ji můžeme najít také v Číně,
Indii, na Kanárských a Kapverdských ostrovech, na
jihu USA, v Mexiku, v Karibiku, ale také v západní
Austrálii a téměř v celé Africe.
Které části se používají: gel získaný z listů
Co obsahuje: vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E,
niacin, cholin, hořčík, mangan, zinek, sodík, draslík,
vápník, měď, chrom, steroidy, vzácné aminokyseliny,
glykosidy, saponiny, polysacharidy, mastné kyseliny,
lignin, antrachinony

inzerce
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Pro normální funkci kloubů

doplněk stravy

Čist ý krystalický kolagen
+ extrakt růže šípkové

obohaceno o extrakt růže šípkové

doplněk stravy

napomáhá normální funkci kloubů

kolagen je přirozenou součástí
kloubní chrupavky, vazivových
tkání, kloubních pouzder, kostí,
kůže, zubů a nehtů
V balení dárek zdarma

Měkké kostičky
Jahodová příchuť
Dávkování 1 kostka denně
Pro děti od 3 let

Doplněk stravy. Dbejte na vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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Pamatujete si,
jaké to je poradit se
s důvěrou se svým
lékárníkem?
„Obraťte se na nás!“
Váš Alphega lékárník
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