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*Sleva 120 Kč na nákup dermokosmetiky Vichy v hodnotě nad 499 Kč.
Slevu můžete uplatnit při předložení kupónu OnaDnes. Slevu nelze kombinovat
s dalšími akcemi Vichy, kupóny nelze sčítat. Platí ve vybraných Alphega lékárnách.
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Editorial
Máme tu březen,
měsíc, kterým začínal římský
kalendář, měsíc, který probouzí
jaro ze zimního spánku, měsíc, ve
kterém paprsky slunce dopadají kolmo
k zemské ose, měsíc, který byl vyhlášen
jako měsíc čtenářů, měsíc, který
své jméno březen získal podle bříz, které
začínají rašit.

Obsah

Několik bříz jsem mívala hned před okny panelového domu, ve kterém jsem
vyrostla. Byly pro mě symbolem nového začátku, probouzení přírody. Právě
jejich větve byly obalené mladými listy jako první. Vždy jsem si pohled na ně
užívala, avšak až do chvíle, kdy jsem otevřela okno.
Z okrasných stromů se v mžiku staly moji nepřátelé a do ložnice mi vběhla
armáda pylových částic, která začala bezhlavě bojovat s mým organismem.
Oteklé oči a neustupující rýma byly důkazem, že pylová armáda vyhrává.
Připadala jsem si bezmocná, ale s alergiemi se dá bojovat. Jak? Ještě než
tasíte své zbraně, prostudujte si důkladně bojový manuál, který vám nabízí
další číslo našeho magazínu.
Hodně štěstí!

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Čokoláda II. díl
Našim babičkám ji
předepisovali lékaři
Snem snad každého dítěte je, aby mu rodiče
řekli: Dnes jsi ještě neměl čokoládu, musíš
sníst alespoň kousek. Pokud začneme
čokoládu skutečně konzumovat pravidelně,
naše tělo bude moci čerpat z pozitivních
účinků, kterými se kakao pyšní.

V

první řadě si ale musíme uvědomit, že výše řečené
platí jen v okamžiku, kdy se jedná o kvalitní vysokoprocentní čokoládu, která má vyšší obsah kakaové hmoty, obsahuje kakaové máslo (nikoli ztužené rostlinné tuky)
a přírodní cukr (nikoli bílý rafinovaný).
Čokoládu a její zázračné účinky znají lidé již celá tisíciletí,
avšak až poměrně nedávno ocenili její kvality také lékaři. V 17. století si oblíbili tekutou čokoládu také v Evropě
a britský lékař Hans Sloane vyvinul svou vlastní recepturu
mléčného čokoládového nápoje, který se prodával v lékárnách. Na předpis se čokoláda vydávala ještě na začátku
20. století, a to nejčastěji jako lék na podvýživu.
Proč tedy byla čokoláda v minulosti na předpis? Kakao
obsahuje flavonoidy (epikatechin), které likvidují volné radikály a příznivě působí na cévy. Díky nim může kvalitní čokoláda působit preventivně proti rozvoji kardiovaskulárních
onemocnění a proti předčasnému stárnutí buněk. Kakao je
také silným antioxidantem, koncentrace jeho antioxidantů
je dokonce vyšší než v červeném víně nebo zeleném čaji.
Pravidelná dlouhodobá konzumace kakaa pak může pomoci snižovat krevní tlak, působí proti vzniku krevních sraženin, pozitivně ovlivňuje cévní a oběhový systém či pomáhá proti průjmu. Díky teobrominu (látka podobná kofeinu)
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	Jak poznáme kvalitní
čokoládu?
Mléčná čokoláda by měla obsahovat minimálně
25 % kakaové hmoty, hořká minimálně 35 %.
To jsou dvě jednoduché zásady, které nám při
výběru pomohou. Pokud čokoláda obsahuje méně
procent kakaové hmoty, nelze ji už ani nazývat
čokoládou, ale pouze čokoládovou pochoutkou
nebo cukrovinkou. Pozor si dávejte především
u velikonočních a vánočních „čokoládových“ figurek, u kterých budeme asi velmi překvapeni. Levné
figurky obsahují zpravidla jen okolo 3 % kakaové
hmoty.
má povzbuzující účinek a zároveň může zklidňovat dýchací
cesty či být skvělým partnerem v boji proti chronickému
kašli. Kakao prý působí také jako antidepresivum – snižuje
úzkost a zvyšuje pocit klidu a spokojenosti.
Připraveno ve spolupráci s čokoládovou kavárnou
Choco Loves Coffee (Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)

Lékárník radí

Alergie:
Tichý společník
takřka milionu
Čechů

L

Alergii můžeme popsat jako
nepřiměřenou obrannou odpověď
imunitního systému na přítomnost
jakékoliv látky běžně se vyskytující
v našem prostředí. Organismus může
přehnaně reagovat na bodnutí hmyzu,
roztoče, pyly, potraviny, zvířata nebo
například na aplikaci léčiva.

átka vyvolávající alergii stimuluje buňky imunitního
systému k produkci protilátek třídy IgE. Tento typ protilátek má schopnost vázat se na povrch buněk obsahujících
látku histamin. Po vazbě alergenu na takto připravenou
buňku dochází k uvolnění histaminu spolu s dalšími působky. Tento sled reakcí má za následek řadu různě závažných
projevů, mezi které můžeme zařadit otoky, svědění kůže,
kopřivku, kýchání, vodnatou rýmu nebo slzení očí.
Závažnější než lokální reakce je odpověď systémová, jež
může vyústit ve stav, který je nazýván anafylaktický šok.
Člověk v tomto případě pociťuje obtíže při dýchání, nepravidelnost srdečního rytmu či pokles krevního tlaku. Nelé-

čený anafylaktický šok může končit oběhovým selháním
a v nejhorším případě smrtí pacienta.

Nejčastější alergická onemocnění
Alergická rýma je onemocnění horních cest dýchacích.
Vyvolávajícím faktorem je nejčastěji přítomnost alergenu ve vdechovaném vzduchu. Nemocný pociťuje svědění
v nose, kýchá, má vodnatou rýmu a jeho nosní sliznice je
zduřelá. Souběžně s rýmou může probíhat alergický zánět spojivek projevující se především slzením, pálením očí
a otokem očních víček. Pacient si může na příznaky stěžovat nejen v určitém ročním období, ale také celoročně. Sezónní výskyt alergické rýmy bývá podmíněn přítomností
pylu v ovzduší. U dlouhodobé nebo celoroční alergické
rýmy hledáme příčinu v přítomnosti alergenu u pacienta
doma nebo v pracovním prostředí.
K odstranění obtíží je vhodné podat protialergické látky
ve formě nosních kapek, spreje nebo tablet. Pokud si pacient stěžuje na pálení nebo slzení očí, je možné použít oční
kapky. Používání oblíbených nosních kapek nebo sprejů
s obsahem tzv. dekongescentů přináší sice rychlou úlevu,
ale dlouhodobá aplikace těchto látek vede k závažnému
postižení nosní sliznice. 				
m
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	Jak probíhá alergologické
vyšetření?
Doporučení na alergologické vyšetření vystavuje
praktický lékař nebo lékař specialista. Výsledkem
takovéto kontroly je odpověď na otázku, zdali má
sledované onemocnění alergický podklad nebo ne.
Základním vyšetřením u alergologa bývají kožní
testy citlivosti, tzv. prick testy. Smyslem je zjistit
citlivost pacienta vůči konkrétním alergenům.
Lékař postupuje tak, že vpíchne do kůže, nejčastěji
na předloktí ruky, konkrétní alergen a po určené
době odečte výsledek. Pokud místo vpichu zrudne
a vytvoří se kolečko definovaného průměru,
existuje předpoklad, že pacient je na aplikovaný
alergen citlivý.
U potvrzené alergie dostane pacient od lékaře doporučení, jak záchvatu alergické reakce předcházet
nebo jak ho léčit.
Alergická rýma může být i jedním z předstupňů jiného onemocnění dýchacích cest, a to astmatu bronchiale. V tomto případě vyvolává přítomnost alergenu dýchací obtíže.
V závislosti na frekvenci těchto obtíží se volí i terapeutický
postup. Léčivé látky se užívají ve formě inhalátorů a mají
za cíl buď roztažení dýchacích cest a usnadnění dýchání,
nebo potlačení zánětlivé reakce. Pokud inhalovaná směs
obsahuje kortikoid, je vhodné si po inhalaci vypláchnout
ústa vodou. Dlouhodobé působení těchto léčiv vede k potlačení obraných imunitních reakcí, a pokud si pacient ústa
nevypláchne, mohlo by dojít ke vzniku infekce v dutině ústní. (Více o astmatu bronchiale se dočtete na straně 11.)
Jednou z příčin rozvoje alergické reakce bývá také bodnutí hmyzem, v našich podmínkách nejčastěji vosou, včelou,
případně sršní. Pokud pacient trpí alergií na hmyzí jed, místo vpichu může zarudnout, otéci, bolet či svědět. Základní
léčba takového stavu se skládá z nanesení slabé vrstvy antihistaminika ve formě gelu, které má protisvědivý a chladivý účinek, případně je možné užít tablety k polykání.
Závažnost alergické reakce stoupá s množstvím a délkou
působení hmyzího jedu.
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Jak s alergií
bojovat
Léčba alergických onemocnění může být různorodá. Hlavním předpokladem je vyvarovat se
přítomnosti alergenů v prostředí jedince. Pokud se zjistí, že pacient je citlivý vůči domácím zvířatům,
roztočům, na některé potraviny nebo
pyly, bude nutné se pokusit o omezení
těchto vyvolávacích faktorů na minimum.
Základem terapie alergických onemocnění je podávání látek, které zasahují do kaskády dějů, jež alergickou
reakci provázejí. Mezi takováto léčiva můžeme zařadit
látky blokující histamin, tzv. antihistaminika, která se dělí
do několika generací. Látky první generace mají vystupňovaný tlumivý efekt. Přes den mohou způsobit únavu, ale
s výhodou se dají užít na noc pro zklidnění a lepší prospání, zejména u dětí. Moderní protialergické látky mají tento
sedativní účinek potlačen a je možné je užívat kdykoli během dne, aniž by došlo k výraznému ovlivnění pozornosti.
Některé z nich mají navíc protizánětlivý nebo imunitu podporující efekt. Mezi protialergické léky řadíme také látky
ze skupiny stabilizátorů žírných buněk, které zabraňují
uvolnění histaminu, a tím pádem i nastartování alergické
reakce.

Pravděpodobnost propuknutí
alergie je zvýšená u dětí, jejichž
rodiče jsou alergici.
Jinou možností léčby jsou lokálně podávané kortikoidy. Patří mezi vysoce účinné léčivé látky hormonálního původu.
Lze je využít při terapii akutních alergických onemocnění
kůže, alergické rýmy, astmatu, zánětu spojivek a mnoha
dalších onemocnění. Masti nebo krémy s kortikoidy by se
měly nanášet na kůži v tenké vrstvě. Dlouhodobé užívání
lokálních kortikoidů se však nedoporučuje, kortikoidy totiž
mají negativní vliv na kvalitu kůže a podkožního vaziva.

nev y volává. Přítomnost
alergenu
v těle pacienta vede
k
ovlivnění
poměru
jednotlivých složek
imunitního systému a je zde možnost,
že v případě vystavení
se alergenu, bude výskyt
alergické reakce u pacienta
omezen. Pokud je terapie účinná,
podstupuje ji pacient několik let.
Další z možností léčby je specifická imunoterapie. Jedná se o metodu,
kdy jsou pacientovi podávány malé
dávky alergenu, které ve vyšších
koncentracích vyvolávají alergickou
reakci. Postupuje se tak, že pacient
dlouhodobě užívá specifický alergen,
buď ve formě podkožní injekce, či
ve formě kapek nebo tablet pod jazyk.
Dávka alergenu se postupně zvyšuje
na maximální možnou dávku, která ještě u pacienta alergickou reakci

I když je zřejmé, že v některých případech je minimalizace vystavení člověka vůči alergenu dosti náročný úkol,
snahou dlouhodobé terapie alergických onemocnění je předcházet vzniku závažných alergických reakcí tak,
aby člověka co nejméně obtěžovala.
V případě, že se u pacienta alergie
na jakoukoli látku vyskytne, měl by
vyhledat pomoc a nechat si od zdravotníků poradit.
PharmDr. Jan Kouřil
PharmDr. Eliška Kouřilová

Pozor!
Pacient, u kterého již anafylaktická reakce v minulosti
proběhla, by měl být vybaven
protišokovým balíčkem léčiv,
který obsahuje injekční roztok adrenalinu v přeplněném
injekčním peru, tablety kortikosteroidu a antihistaminika,
popřípadě další látky. Neméně
důležité je proškolení pacienta
a jeho nejbližších, jak v případě
náběhu anafylaktické reakce
postupovat.
inzerce

SVĚDIVÁ
VYRÁŽKA

SPÁLENÍ
OD SLUNCE

POŠTÍPÁNÍ
HMYZEM

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Fenistil® gel je lék k zevnímu použití. Obsahuje
dimetindeni maleas 1 mg/g (0,1 %). Držitel rozhodnutí
o registraci: Novartis, s.r.o., Na Pankráci 1724/129,
Praha 4. V případě otázek kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic
s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail:
cz.info@gsk.com, tel.: +420 222 001 111. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com.

7

CHCSK/CHFENI/0002/16

Rychlá úleva

Lékárník radí

Nesnášenlivost
potravin. I
Viník mnoha
zdravotních
problémů
Trápíte se s kožními problémy, celiakií,
záněty střev, zažívacími problémy,
problémy s hmotností, chronickou únavou,
nesoustředěností či hyperaktivitou
a neznáte příčinu těchto obtíží? Můžete trpět
potravinovou intolerancí.
8

ntolerance (nesnášenlivost) potravin se na rozdíl od alergií, které jsou okamžitou a velmi silnou reakcí, projevuje
pomalu v časovém rozmezí až tří dnů, a tak pacient velmi
těžko pozná, která potravina jeho potíže způsobila. Bohužel potravinová intolerance může často souviset s kvalitou
našich potravin, přítomností různých konzervačních a barvicích látek a s genetickou úpravou potravin.
Nejčastější potravinovou intolerancí je nesnášenlivost
pšenice. Ta je v posledních padesáti letech geneticky upravovaná a chemicky hnojená, aby dobře odolávala plísním
a měla velké výnosy. V geneticky modifikované pšenici
bylo objeveno čtrnáct nových lepkových bílkovin. Tyto relativně malé změny v bílkovinné struktuře pšenice však
dokážou způsobit obrovský rozdíl v imunitních reakcích.
Původní odrůda pšenice byla jednozrnka, která se pěstovala již ve Starém Egyptě 3 300 let před naším letopočtem.
Měla ale nízkou výnosnost, pečící schopnosti byly malé.
Chceme-li dnes sehnat tuto odrůdu, musíme se pídit v severní Itálii, jižní Francii a na Středním východě, kde se ještě vysévá. U nás v České republice je k dispozici pšenice

Potravinové alergie
se objevují zhruba
u 2 % populace,
intolerancí trpí
odhadem asi 45 % lidí.
špalda. Je to prastarý druh pšenice,
který nyní zažívá svou renesanci.
Špalda nebyla šlechtěna, a tak si zachovává mnoho cenných živin a nevznikají na ni potravinové intolerance.
Má pozitivní účinky na podporu imunitního systému, je výborným zdrojem vitaminů B a beta karotenu, má
vyšší obsah draslíku, hořčíku a dalších minerálů. Pravidelná konzumace podporuje činnost střev a trávení.
Na trhu je k dispozici velké množství
špaldových výrobků - mouky, otruby,
kroupy, bulgur atd.

Lepek může být
návykový

Jak zjistíme, že nějakou potravinu
nesnášíme?
V lékárnách je dnes k dispozici diagnostický test FOOD DETECTIVE,
který vám během hodiny z kapky krve zjistí intoleranci až na 49 druhů
různých potravin. Podle stupně zabarvení se zjistí i míra nesnášenlivosti. Tyto potraviny se doporučuje na tři měsíce vyřadit z jídelníčku úplně,
a když zdravotní potíže odeznějí, pak je můžeme postupně jednu po
druhé do jídelníčku vracet. Někdy tato ochranná doba pomůže a pacient
se může postupně k původnímu způsobu stravování vrátit, zejména u
lehkých intolerancí. Ale v případě těžkých intolerancí je potřeba potraviny vyřadit na celý život a používat jiné alternativy.

Pšeničný lepek se v žaludku v kontaktu s pepsinem a žaludeční kyselinou rozkládá na směs polypeptidů,
nazývaných exorfiny, které v mozku
fungují podobně jako opiáty a způsobují nezměrnou chuť na pšeničné
výrobky. Mohou tak působit až návykově.

potravinovou intoleranci. Pokud se
alergen podobá vlastní tkáni, může
dojít až k rozvoji obávaných autoimunitních onemocnění, jako jsou
onemocnění štítné žlázy, artritida,
Crohnova nemoc atd.

Lepek také může negativně ovlivnit
propustnost střev. Uvolňuje totiž regulátor střevní propustnosti, dochází
tak k narušení spojů mezi buňkami
a do krevního řečiště se dostávají
nežádoucí proteiny. Nestrávené části
potravy mohou v krvi způsobit buď
rychlou alergii, pokud není alergen
podoben vlastní tkáni, nebo pomalou

I když je pšenice významným zdrojem výživných látek, nyní už máme
dostatek alternativ, které nám potřebné živiny poskytnou. Chléb můžeme péci z mouky žitné, kukuřičné
a konopné. Existují pohankové, kukuřičné nebo rýžové těstoviny. Snídaňové cereálie můžeme nahradit
ovesnou kaší, ovesnými vločkami,

hnědou rýží. Máme také velký výběr sušenek z kukuřice a ovesných
vloček.

Pozor na mléko!
Druhou nejčastější potravinovou
intolerancí je nesnášenlivost mléka. Častou potíží je nesnášenlivost
mléčného cukru laktózy. Laktóza
se nemůže u nemocného člověka
naštěpit a zůstává ležet v tenkém
střevě. Střevo se snaží naředit svůj
obsah, a proto se do střevní dutiny
začne nasávat voda. V tlustém střevě
se nenatrávená laktóza přeměňuje
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Pšenici obsahuje nejen chléb, sušenky a snídaňové cereálie,
ale je přítomna také ve škrobu, otrubách, strouhance, kuskusu, kroupách, hranolkách, hamburgerech, omáčkách, pivu,
zmrzlině, těstovinách a polévkách.

pomocí střevních bakterií na plyny.
Nesnášenlivost laktózy se proto projevuje průjmy, křečemi a plynatostí.
Řešením je vysazení mléka a je možno postupně vyzkoušet, jestli nevadí
kysané mléčné výrobky.
Pokud trpíme nesnášenlivostí mléka,
je třeba jej vysadit a nahradit mlékem rýžovým, ovesným, sójovým
či pohankovým. Alternativou je také
mléko kozí a ovčí, ze kterého se rovněž vyrábějí jogurty a další mléčné
výrobky. Místo smetany lze používat
oříškové krémy a místo taveného
sýra tofu nebo tahini.
Trpět můžeme i intolerancí na kvasnice. Pekařské i pivovarské droždí
obsahuje živé kvasinky, které mouku
nepřeměňují, ale v příznivém prostředí se rychle množí a vytvářejí
plyny, které těsto nadlehčují. Proto
má mnoho lidí s trávením kynutého
pečiva z kvasnic problémy, které se
projevují nadýmáním a pálením žáhy.
Velmi vhodnou alternativou při pečení chleba je použití tradičního kvásku,
jaký používaly i naše babičky. Kvásek
vzniká velmi přirozeně. Vnitřní slupka
obilného zrna totiž obsahuje bakterie
a kvasinky, které při kontaktu s vodou začnou kvasit a kysat. Tímto při-
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rozeným kvašením se rozkládá obilný škrob a lepek na jednodušší cukry
a lépe stravitelné aminokyseliny.
Díky dlouhému kynutí vláknina dobře nabobtná a zabraňuje zácpě. Při
dlouhém kynutí chleba se rozkládá
i obávaná kyselina fytinová z mouky,
která by mohla vytvářet hůře stravitelné sloučeniny ve střevech.

je ocet, sójová omáčka, pivo a víno.
Možnou náhradou sójové omáčky
může být opečený sezamový olej,
jako náhradu octa použijeme citronovou šťávu, z alkoholických nápojů
můžeme požívat vodku, gin, šampaňské a tequilu, protože ty jsou
prakticky bez kvasnic.

Kvasnice jsou bohužel obsaženy také
v různých kvašených nápojích, jako

PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Kváskový
žitný chléb
300 ml vody, 300 g žitné chlebové mouky, 1 lžíci kvásku necháme
v míse přes noc při pokojové teplotě
Ráno odebereme 1 až 2 lžíce kvásku a dáme do ledničky do skleničky na
příště. Do zbylé části přidáme 600 g žitné mouky, 350 ml vody,
24 g soli, 10 g drceného kmínu, 5 g koriandru (můžeme ochutit vlašskými či jinými ořechy, slunečnicovým nebo dýňovým semínkem apod.).
Necháme v igelitu 2 až 3 hodiny kynout při pokojové teplotě nad 20 °C.
Poté dáme těsto na pomoučený vál, několikrát ho přeložíme a dáme do
ošatky na pomoučenou utěrku. Necháme v igelitu kynout zhruba
2 hodiny.
Troubu nahřejeme na 250 °C po dobu 20 minut i s hrncem na pečení.
Chléb překlopíme do hrnce, pečeme 10 minut přikryté plechem nebo
poklicí, pak odklopíme a pečeme 25 až 30 minut do kaštanové kůrky.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469

Lékař radí

Bronchiální astma.
Souvisí s až příliš hygienickým
prostředím?
Astma je jedním z nejčastějších onemocnění
moderní doby. V české populaci se vyskytuje
zhruba u 12 až 15 % obyvatel, přičemž se
toto procento nemocných stále zvyšuje,
zejména u dětí. Jedná se o závažné
onemocnění, které může v případě akutního
astmatického záchvatu bez lékařské pomoci
skončit i smrtí. Astma bohužel zatím
nedokážeme vyléčit úplně, ale s pomocí
medikamentů se jeho projevy dají výrazně
omezit.

B

ronchiální astma je chronický neinfekční zánět sliznice průdušek, který je doprovázen záchvatovitou
dušností nebo kašlem. Je způsobený chybnou imunitní
reakcí organismu, která vede k otoku sliznice průdušek
a ke stahu jejich stěny. Obtížný je zejména výdech, který
mohou doprovázet pískavé zvuky.
Astmatický kašel je suchý a dráždivý a zhoršuje se nejčastěji v noci, po námaze nebo ho také mohou spouštět
různé zevní faktory, jako jsou emoce, stres, alergeny či
znečištěné prostředí. Akutní záchvat je doprovázen výraznou dušností, sípavými zvuky, lapáním po dechu, úzkostí
a pocitem tlaku na prsou. Frekvence záchvatů bývá různá,
mezi jednotlivými obdobími, kdy se průběh nemoci zhorší,
může existovat období, kdy je pacient zcela bez obtíží. m
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Hygienická
hypotéza
Hygienická hypotéza dává do souvislosti vyšší výskyt alergických onemocnění (a tím i astmatu) s téměř sterilním prostředím,
ve kterém děti vyrůstají. S narůstající životní úrovní náš organismus
přichází stále méně často do styku s bakteriemi a viry a přestává
si vytvářet přirozenou „protiinfekční“ imunitu. Ta se potom překlápí
do polohy, kdy tělo začíná reagovat neadekvátně na jinak přirozené
podněty z prostředí (vznikají alergie). Souvislost byla rovněž prokázána
mezi vznikem astmatu a blahobytem společnosti. V rozvojových zemích
s nízkou životní úrovní se astma (ani jiná alergická onemocnění) prakticky nevyskytují.

Výskyt a příčiny
astmatu
Příčiny vzniku astmatu jsou velmi
komplexní a na vzniku nemoci se
podílí více faktorů. Velkou roli hraje
dědičnost. Pravděpodobnost vzniku
onemocnění stoupá s počtem jeho
výskytů v rodině (je-li nemocný rodič
nebo sourozenec). Právě dědičnost
totiž hraje roli ve výskytu alergie,
kterou zároveň trpí téměř každý astmatik. Nejčastějšími alergeny, které
mohou spustit astmatický záchvat,
jsou pyly, trávy, plísně, roztoči, prach,
popřípadě zvířecí alergeny. Negativní
vliv mají na astma také kouření, znečištěné prostředí, ale i časté infekce
dýchacích cest, stres a emoční vypětí.
Zda skutečně trpíme astmatem, určí
lékař na základě popsaných obtíží,
anamnézy (historie astmatu v rodině,
prodělaná onemocnění, přítomnost
alergií) a speciálního vyšetření plic,
tzv. spirometrie. Při ní se měří rychlost vdechovaného a vydechované-
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ho vzduchu, dechový objem a další
funkční parametry plic. Neméně důležité je odhalit příčinu, která astma
spouští. Existují dva způsoby, jak se
tato příčina zjišťuje. Prvním je provokační test, při kterém se pacient
vystaví námaze, nebo se pacientovi
podá látka, která astma pravděpodobně vyvolává, a sleduje se zhoršování obtíží. Druhým způsobem
jsou kožní testy na alergie, kdy lékař
vpíchne různé typy alergenů do pacientova předloktí a podle reakce okolí
vpichu sleduje, zda na daný alergen
reaguje organismus ve větší míře,
než je obvyklé.

Astma vyléčit
neumíme
Jak již bylo řečeno, astma bohužel
nedokážeme vyléčit úplně, protože
zatím neumíme přeladit imunitní
systém tak, aby přestal neadekvátně reagovat na běžné zevní podněty.
Ale při správném dodržování léčby
a disciplíně ze strany pacienta doká-

žeme projevy astmatu téměř eliminovat a většina astmatiků je schopna žít plnohodnotným životem.
Z těchto důvodů je léčba dlouhodobá, dokonce ji velmi často můžeme
označit za celoživotní.
Léky tlumící astma jsou dvojího druhu. Jednak úlevové, které se podávají krátkodobě při akutním zánětu
a umějí rychle potlačit jeho akutní
projevy (rozšiřují průdušky a potlačují dušnost). A jednak to jsou
dlouhodobě podávané léky protizánětlivé, jejichž úkolem je zajistit
dlouhodobou kontrolu a prevenci
astmatických projevů. Nejčastěji
se používají kortikosteroidy, jež se
zpravidla inhalují. Tento druh podání
totiž umožňuje užívání nízkých dávek s minimálním rizikem nežádoucích účinků. Cílem inhalační léčby je
získání plné kontroly nad nemocí,
která by pacienta neměla v ničem
omezovat. Záchvaty dušnosti by se
téměř neměly objevovat, a pacient
by se tudíž měl obejít i bez úlevových
léků.

měli zajistit bezprašné prostředí
i doma. Nevhodné
je vše, co v sobě
prach
udržuje:
koberce, záclony,
závěsy, čalouněný
nábytek. Důležité je
také často vysávat, větrat, otírat prach vlhkým
hadrem a nejméně jednou
týdně měnit povlečení. Dále
se doporučuje omezit používání pronikavých parfémů, vonných
tyčinek a aromatických látek.

V České republice se
v současné době
s astmatem léčí asi
500 tisíc lidí.
Můžeme astmatu
předejít?
S prevencí by se mělo začít ideálně
ještě před narozením dítěte. Ženy by
během těhotenství neměly kouřit
a poslední tři měsíce by se měly vyhýbat rizikovým faktorům. Po narození
dítěte bychom měli dbát na to, aby vyrůstalo v nekuřáckém a bezprašném
prostředí.
Pokud je bronchiální astma již diagnostikováno, je potřeba vyhnout se
spouštěčům záchvatu. Určitě bychom

Rozhodně bychom neměli kouřit
a doporučuje se omezit styk s domácími zvířaty (nejsilnější alergeny produkují kočky). Zvířata vylučují alergeny především svými tělními sekrety
(moč, slzy, pot, sliny). Hlavním alergenem tedy není srst, jak se mnozí
domnívají. Z hlediska potencionálního
rizika alergie není důležité, zda má
zvíře krátkou, či dlouhou srst. Pokud
se se svým domácím mazlíčkem nechcete rozloučit, alespoň ho nepouštějte do ložnice.
V pylové sezóně a při zhoršeném
stavu ovzduší (smog apod.) je dobré
omezit pobyt venku. Astmatikům prospívá sport, který pomáhá ke zlepšení funkce dýchacích cest a omezuje
stres. Organismus by se však neměl
přetěžovat.
Zhoršení stavu nemusejí vyvolávat
jen alergeny, ale také stres či emoční vypětí. Proto se u citlivějších osob
doporučuje jako součást léčby zařadit i psychoterapii. Vhodná jsou i jógová cvičení, velmi prospěšný je pobyt
v sauně, v solné jeskyni a samozřejmě u moře.

 rvní
P
pomoc při
astmatickém
záchvatu

1. Ze všeho nejdříve je důležité
pacientovi podat
jeho úlevový lék, doporučuje se vdechnutí tří až čtyř
dávek. Po pěti minutách můžeme vdechnutí ve stejné dávce
opakovat.

2. Pacienta je
potřeba uklidnit,
aby dýchal pomalu
a rovnoměrně. Stres
totiž dušnost zhoršuje.

3. Pokud nedochází po podání
úlevového léku
ke zlepšení, rychle
přivolejte lékařskou
pomoc. Může být potřeba aplikovat léčivo přímo do žíly.

4. Pokračujte s pacientem ve vdechování dvou
dávek z inhalátoru
v intervalu dvou
minut, dokud nedorazí 		
pomoc.

MUDr. Kateřina Uxová
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Zdraví v rodině

Očkování:

Proč a čím očkujeme?

Očkování chrání jedince před infekční
chorobou, snižuje náklady na léčbu těžkých
infekcí a jejich komplikací, a tím, že omezuje
šíření mikroorganismu mezi proočkovanou
populací, druhotně chrání i ty, kteří ze
zdravotních důvodů očkováni být nemohou.
Existuje několik typů vakcín a ve vývoji jsou
stále další, účinnější a bezpečnější.

P

rincipem očkování je vyvolání imunitní odpovědi
v organismu, tedy tvorby protilátek a vznik tzv. paměťových T lymfocytů, které pak velmi rychle rozeznají
infekční agens a odstartují „boj“ s mikroorganismem ještě
dříve, než se stihne v těle pomnožit a začít škodit.
Vakcíny (očkovací látky) představují specifický antigenní
podnět, který připravuje imunitní systém, aby byl schopen
infekci zničit hned při možné nákaze a dříve, než stihne vyvolat onemocnění. K chorobě tedy vůbec nedojde, nebo je
její průběh velmi mírný.

Koho očkování chrání
Vakcinace významně snižuje riziko onemocnění, v některých případech chrání proti závažnému průběhu a snižuje
riziko úmrtí. Při některých onemocněních může být očkování zakázané, pak je důležité, aby se neočkovaný jedinec
pohyboval v bezpečném, tedy proočkovaném prostředí.
Čím vyšší podíl očkovaných v populaci, tím menší riziko, že
onemocní jedinec, který nemohl být ze zdravotních důvodů
očkován, nebo si nevytvořil protilátky.
V současnosti se zdá, že nám riziko infekčních chorob nehrozí, ale to jen v důsledku vysoké proočkovanosti dětské
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populace proti závažným infekcím. Pokud bychom dopustili, aby proočkovanost klesla, pak bychom zaznamenali
vzestup počtu závažných onemocnění, jak k tomu došlo
v mnoha západních zemích. Na šíření infekce by doplatili
zejména lidé s oslabeným imunitním systémem a neočkovaní. Podcenění očkování proti spalničkám zaznamenala nedávno Kalifornie (Disneyland epidemie), kde se z dětského zábavního parku stalo epicentrum šíření spalniček.
Tisíce případů po celé zemi umlčely mnoho protivakcinačních aktivistů. V Německu ve stejné době došlo dokonce
k úmrtí chlapce na spalničky.

Čím očkujeme?
K imunizaci se používají různé typy vakcín, které obsahují specifické antigeny (determinanty), jež navozují imunitu
proti určitému mikrobiálnímu agens.
Inaktivované celobuněčné vakcíny obsahují usmrcené
mikroorganismy. Obvykle je jejich aktivita tepelně nebo
chemicky potlačena tak, aby zejména povrchové antigeny
nebyly poškozeny. Příklady: vakcína proti choleře, černému kašli, chřipce, vzteklině, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu A.
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Živé atenuované (oslabené) vakcíny
obsahují živé mikroorganismy, které
nejsou schopny vyvolat onemocnění.
Výhodou těchto vakcín je skutečnost,
že atenuovaný mikroorganismus
svým rozmnožením v těle očkované
osoby simuluje infekci bez klinických
projevů, čímž navozuje kvalitní imunitní odpověď. Příkladem atenuovaných očkovacích látek je vakcína proti
tuberkulóze, dětské přenosné obrně
(OPV), příušnicím, zarděnkám a spalničkám.
Živými vakcínami nelze očkovat osoby s oslabeným imunitním systémem
(imunodeficience, léčba cytostatiky,
imunosupresivy apod.).
Subjednotkové vakcíny obsahují pouze určitou složku patogenního
agens, která vyvolává imunitní odpověď. Tyto očkovací látky jsou ve svém
účinku omezeny množstvím podaného imunizujícího antigenu a poměrně
rychlým vyloučením antigenu z organismu. Proto se tyto vakcíny obvykle
spojují s další látkou (nosičem), která zpomalí vylučování vakcíny z těla
a mnohé z nosičů navíc zvyšují imunitní odpověď.
Příkladem je vakcína proti meningokokovým onemocněním, hemofilovým onemocněním (Hib), pneumokokovým onemocněním, tetanu
a záškrtu či chřipce.
Syntetické peptidové vakcíny (nebo
epitopové vakcíny) jsou uměle vyrobené látky, které napodobují antigenní
charakter infekčního mikroorganismu. Výhodou těchto vakcín je jejich
vysoká bezpečnost. Příkladem jsou
v dnešní době prototypy nových vakcín proti záškrtu, choleře, HIV, malárii
a dalším parazitárním infekcím.
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Tři století
očkování
		
Očkování moderního typu má kořeny v 18. století. Anglický venkovský lékař Edward Jenner si tehdy všiml, že dojičky, které prodělaly
kravské neštovice, neonemocněly těmi pravými. To jej vedlo v roce
1796 k velmi odvážnému pokusu: zdravého chlapce infikoval virem
kravských neštovic (drtí krust) a po uzdravení jej infikoval neštovicemi pravými. Chlapec neštovicemi neonemocněl. Další vývoj potvrdil
správnost této myšlenky. Postup aktivní ochrany před neštovicemi
byl nazván vakcinace podle latinského slova „vacca“, což znamená
kráva.

Vakcíny s rekombinantně připravenými antigeny jsou vyrobeny metodou genetického inženýrství. Příkladem je vakcína proti virové hepatitidě B
či acelulární vakcína proti dávivému
kašli.
DNA vakcíny jsou vakcínami budoucnosti. Hostitelské buňky jsou
schopny přijmout cizí DNA, podle níž
pak hostitelská buňka produkuje antigenní bílkovinu. DNA vakcíny jsou
považovány za velmi bezpečné, ale
dosavadní zkoušky byly prováděny

pouze na zvířatech a dosud nebyla
prokázána ani vyvrácena možnost
genetického ovlivnění lidských buněk.
Všechny používané vakcíny obsahují biologický materiál, nebo dokonce
živé organismy, proto je nutné pečlivě zachovávat skladovací podmínky
(2 až 8 °C) po celou dobu od výroby až
po distribuci k cílovému klientovi. Teprve před samotnou aplikací se u některých vakcín doporučuje dosáhnout
pokojové teploty.
MUDr. Marta Šimůnková

Lékárník radí

Patní

ostruha
aneb Když čelíte
bodání ostrých
jehliček

Začalo to v Tatrách na turistické túře. Šli
jsme po kamenitých cestách nahoru i dolů.
Manžel najednou sykl prudkou bolestí a měl
co dělat, aby vůbec došel do cíle. Začala
ho intenzivně bolet pata, a jak jsme později
zjistili, nesprávnou obuví ani únavou to
opravdu nebylo. Ortoped diagnostikoval patní
ostruhu.

O

struha je degenerativní, zánětlivé onemocnění,
které trápí 15 % naší populace. Může vzniknout
buď mechanickým přetížením, nošením nevhodné obuvi
či vadným postavením nohy. Svým vzhledem připomíná
jakýsi malý vápenatý krápník, jenž roste dovnitř. Člověk,
který se s ní potýká, tak čelí při každém kroku nesnesitelné bolesti, jako by došlapoval na malou jehličku. Tato
bolest vzniká přetížením úponů na patní kosti.
Ortopedi pacientům v první řadě radí odlehčit patu, a to
omezením zátěže. Pokud má pacient nadváhu, měl by
svou hmotnost snížit. Nohu je dále potřeba šetřit pomocí měkké podpatěnky. Jako nejlepší bývají hodnoceny
podpatěnky gelové nebo silikonové. Noze často pomůže
i změna výšky podpatku.				
m
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k rozpuštění vápenatých solí uložených ve šlachách.

A co na to alternativní
medicína?
Jakmile budete
s výše uvedenými opatřeními hotovi, je možné
zahájit další kroky – léčbu. Zevně se
doporučují aplikovat masti a gely,
které obsahují protizánětlivé a protibolestivé látky, jako jsou například
diklofenak a ibuprofen.
Dalším postupem je fyzikální terapie,
tedy ultrazvuk, magnetoterapie či
diadynamik. Bohužel tato léčba většinou selhává a pak se přistupuje k obstřikům lokálním anestetikem nebo
kortikoidem. Zde se úleva od bolesti
určitě projeví, ale jen na dobu kolem
tří měsíců a problémy pak většinou
začnou nanovo. Pokud se léčba setkává s neúspěchem, ortopedi doporučí operaci, ale zákrok, hojení a jizva samotná svou bolestivostí předčí
výše uvedené možnosti.
Poměrně dobré výsledky léčby patní
ostruhy přináší rentgenové ozařování pomocí přístroje RTG Gulmay. Radioterapie je totiž účinná metoda při
léčbě bolestí pohybového aparátu
a kromě patní ostruhy pomáhá také
při léčbě tenisového lokte, artróz
kloubů a dalších potíží. Jsou pacienti, kterým tato metoda dokáže ulevit
i natrvalo.
V poslední době se na léčbu patní ostruhy používá rázová vlna, která je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně. Tam jednak
tlumí bolest a jednak hojí. Zvýšené
prokrvení v ošetřované tkáni urychlí
látkovou přeměnu, čímž může dojít
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Ani jedna z výše uvedených léčebných metod není stoprocentní, proto
je v případě patní ostruhy nutné zkoušet mnoho variant léčby a nevzdávat
se po prvních neúspěších. Pozitivní
výsledky mohou někteří z nás zaznamenat také po absolvování léčby
alternativní.
Staří bylináři doporučují na léčbu
kostních výrůstků a patní ostruhy
dlouhodobé popíjení přesličkového
čaje, přesně tři šálky
denně po dobu
alespoň dvou
až tří měsíců.
Užívání přesličky po delší
dobu by totiž
mělo zapříčinit změknutí
vápenatých
solí.
Jednou z nejúčinnějších metod
léčby patní ostruhy
je kupodivu homeopatie. Homeopaté doporučují na léčbu patní
ostruhy používat přípravek Hekla lava 9 CH
5 granulí dlouhodobě.
Je to vlastně homeopaticky ředěný lávový
popel z islandské sopky
Hekla. Na jeho účinky se
přišlo na základě pozoro-

vání ovcí, které se pasou na stráních
sopky. Tato zvířata dlouhodobě nechtěně požívala sopečný popel a díky
tomu trpěla bolestivými výrůstky
na kostech. A protože platí homeopatické pravidlo, že látky v homeopatickém ředění jsou schopny vyléčit
potíže a příznaky, které ve vysoké
koncentraci vyvolávají, došlo i u islandských ovcí po podání homeopatika Hekla lava k velkému zlepšení
až vyléčení. Tato zkušenost vedla homeopaty k předepisování Hekla lava
i u lidí, kteří trpí patní ostruhou. Preparát se sice musí podávat dlouhodobě,
ale léčebné výsledky jsou velmi dobré.

Péči o nohy
nepodceňujte
Patním ostruhám ale možná dokážeme
předejít, pokud se budeme
svým nohám dostatečně věnovat.
Asi to nejjednodušší,
co pro ně můžeme
udělat, je výběr kvalitní obuvi. Dále bychom
měli nohy občas procvičit, namasírovat a protáhnout prsty u nohou. Pokud
není postavení našich nohou správné, doporučuji
používat vhodné pomůcky,
které postavení mohou
upravit.

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

Tipy

TOLERIANE ULTRA
INTENZIVNÍ ZKLIDŇUJÍCÍ PÉČE

Toleriane Ultra byl vyvinut
pro potřeby té nejcitlivější
pleti. Zklidňující textura je
obohacena o antioxidační
Termální vodu
z La Roche-Posay.
Pro ještě lepší výsledky
používejte v kombinaci
s Toleriane čisticí emulzí
a Toleriane Ultra očním
krémem.

FRESUBIN ENERGY DRINK
JSTE NEMOCNÍ, HUBNETE
A NEMÁTE CHUŤ K JÍDLU?

LIFTACTIV SERUM 10 SUPREME
ZRYCHLENÁ REGENERACE PLETI DEN PO DNI
Vyzkoušejte nové sérum
proti vráskám, které
urychluje regeneraci
pleti den po dni a působí
proti deseti známkám
stárnutí - vrásky, pevnost,
jemné linky, mdlý
odstín, povadlé kontury,
nejednotná barva, objem,
pružnost, známky únavy,
dehydratace.

Výživa je základem zdraví
a v nemoci to platí dvojnásob.
Fresubin energy drink je
výživný nápoj, který doplní
stravu nemocného a dodá
mu všechny potřebné živiny.
Obsahuje bílkoviny, tuky
a cukry v optimálním poměru
a kompletní spektrum vitaminů
a minerálů. Je vhodný i pro
bezlepkovou dietu. Obvykle
stačí dvě až tři lahvičky denně.
Nejlépe chutná vychlazený
a popíjí se pomalu mezi jídly.
Žádejte ve své lékárně.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely by měly být
podávány na základě doporučení lékaře nebo
osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie
nebo péče o matku a dítě. Více informací na etiketě
přípravku.
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Zdraví v rodině

Pleťové
masky.
Používáte tu
správnou?

Každá žena touží vypadat dobře a mít
zdravou a krásnou pleť. Ke kosmetickým
přípravkům péče o pleť patří i pleťové
masky. Většina z nás je používá pouze při
výjimečných příležitostech, nejčastěji před
důležitou událostí, při které chceme vypadat
hezky, nebo si je necháme aplikovat při
návštěvě kosmetického salonu. To je ovšem
chyba, protože masky by se měly stát
součástí pravidelné péče o pleť.
20

Ú

činek masky je téměř okamžitý, stačí deset až patnáct minut a pleť vypadá výrazně lépe. Proč? Pleťové
masky totiž poskytují koncentrované a intenzivní ošetření
pleti a zároveň kompenzují její nedostatky a problémy. Maska není jen péče, která pleť vyčistí, vyživí, zjemní a barevně
sjednotí, ale i ideální příležitostí k relaxaci. Určitě se vyplatí
vyšetřit si jednou až dvakrát týdně čas pro sebe a péči o svoji
pokožku. Budete se cítit lépe a pozitivní stav vaší mysli má
na kvalitu pleti i na to, jak působíte na své okolí, velký vliv.

Peeling. Jen moderní, nebo
skutečně užitečný?
V posledních letech je slovo peeling slyšet ze všech koutů
světa. Peelingová maska zajišťuje hloubkové čištění pleti. Je
vhodná hlavně pro pleť mastnou, smíšenou i normální. Peelingového účinku lze dosáhnout buď mechanickým, nebo
chemickým způsobem.
Mechanický peeling se provádí pomocí drobných zrníček nejčastěji z pecek oliv či meruněk. Peelingová zrnka při aplikaci
a následném smývání pokožku lehce masírují, odstraňují
nečistoty v pórech i suché částečky kůže. Lze ho s opatrností
použít i pro suchou a zralou pleť, ale peelingové částečky by
měly být co nejdrobnější.

	Jaká maska je pro mě vhodná?
MASTNÁ A PROBLEMATICKÁ PLEŤ potřebuje
adstringenční čisticí masku, která odstraňuje nečistoty, stahuje rozšířené póry, omezuje tvorbu mazu,
zmatňuje pleť a dodává jí zdravý a svěží vzhled. Ideální
jsou jemné peelingové masky s obsahem jílu nebo tea
tree oleje.
SMÍŠENÁ PLEŤ má podobné nároky jako pleť mastná
s tím, že sušší partie potřebují zklidnit. Ideální je opět
jílová maska s obsahem aloe vera nebo s levandulí.

květinové vody. Dodávají hydrataci a výživu, odstraňují
pnutí suché pleti a podporují elasticitu.
ZRALÁ PLEŤ s vráskami a povadlými konturami
obličeje potřebuje masku s regeneračním, liftingovým
i protivráskovým účinkem. Jedná se o bohatě vyživující masky s kombinací rostlinných olejů z makadamiových ořechů nebo arganu, másel a rostlinných
extraktů.

NORMÁLNÍ PLEŤ potřebuje lehce vyčistit a sjednotit.
Hodí se pro ni lehká peelingová maska s obsahem jílu se
zklidňující levandulí, aloe vera nebo růží. Vhodná je rovněž krémová maska s výživným olejem nebo máslem.

CITLIVÁ A ALERGICKÁ PLEŤ potřebuje masku především kvůli zklidnění, zmírnění začervenání i pnutí
pokožky. Masky obsahují jemné krémové produkty
bez parfému, které pleť vyživí, ale nezatíží. Většinou
se ještě přidá aloe vera nebo některé květinové vody.

SUCHÁ, DEHYDRATOVANÁ PLEŤ potřebuje především hydrataci a výživu, čištění je až na druhém místě.
Masky obsahují vysoký podíl rostlinných olejů a másel
v kombinaci se zklidňujícími výtažky z aloe vera nebo

UNAVENÁ, NAŠEDLÁ, POVADLÁ PLEŤ BEZ JISKRY
potřebuje rozjasnit. Rozjasňující maska s obsahem
vitaminů dodá pleti energii a zdravý vzhled, zjemní ji
a vyrovná barevný tón pokožky.

Chemický peeling, tzv. AHA maska, se
provádí pomocí ovocných kyselin, které nečistoty z pleti absorbují. Chemický
peeling je pro pro suchou a zralou pleť
nevhodný.

Jak masku správně
aplikovat?
Především si vyhraďte dostatek času,
v ideálním případě alespoň 15 minut.
Většina masek by měla být nanesena
po dobu 10 až 15 minut, ale zvlášť výživové a regenerační masky můžete nechat působit déle (některé se dokonce
aplikují i přes noc).
Všechny masky nanášejte na čistou,
suchou a odlíčenou pokožku, nejlépe
napařenou nad vodní lázní či ve sprše. Pleť se tak prokrví a účinné látky
z masky se lépe vstřebají. S maskou

nešetřete a naneste ji v silnější vrstvě
na obličej i na krk (hlavně regenerační
a výživové masky). Vynechejte blízké
okolí očí a rty. Pro nanášení je ideální
plochý a širší štětec. Během působení
masky si lehněte, zavřete oči (můžete
si na ně dát vychlazené sáčky použitého černého čaje nebo plátky okurky)
a relaxujte. Následně masku důkladně
smyjte vlažnou žínkou nebo navlhčeným vatovým tamponkem. Slupovací
masky z obličeje sloupněte a dočistěte
vlažnou vodou. Poté naneste pleťový
a oční krém.
Pokud by maska pálila nebo v případě
pocitu pnutí obličeje masku okamžitě
smyjte. Jedná-li se o novou masku,
kterou jste nikdy předtím nepoužívala,
přečtěte si pečlivě návod i pro jaký typ
pleti je maska vhodná a dodržujte pokyny k používání.
MUDr. Kateřina Uxová

Tip!

Vyzkoušejte
domácí masky!

Pokud dáváte přednost přírodním produktům,
můžete
si pleťovou masku
vyrobit poměrně jednoduše i doma. Například kvasnicová maska
z droždí a vody je vhodná
pro mastnější pleť, protože dobře čistí póry. Podobný účinek má
rozmixovaná okurka s jogurtem.
Pro suchou leť lze naopak doporučit směs rozmačkaného banánu, žloutku a oleje anebo avokádo
s tvarohem a lžící medu.
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Speciální projekt

Intimní hygiena:
Zaměřme se na pH
Už jste se někdy setkali s tvrzením, že
příliš časté mytí škodí? Samozřejmě, že se
nemá nic přehánět, ale každodenní intimní
hygiena je více než důležitá. Spíše než
četnost, stojí za zvážení výběr vhodného
přípravku na intimní hygienu, který na rozdíl
od klasických mýdel podporuje přirozenou
obranyschopnost intimních partií. Používání
běžného mýdla nebo klasických sprchových
gelů totiž může narušit přirozené intimní
prostředí, které slouží jako ochrana před
různými infekcemi.

Z

ákladem intimní hygieny je umění udržet přirozenou
obranyschopnost, která ženské tělo chrání před velmi nepříjemnými mykotickými či infekčními projevy. Takřka
každá žena zná ono nepříjemné svědění, pálení a výtok, co
se ale v těle vlastně děje?
Pro pochvu je typické stálé, mírně kyselé prostředí, jehož pH
se pohybuje v rozmezí od 3,8 do 4,3. Patrně nejdůležitějším
mikroorganismem, který toto prostředí pomáhá udržovat, je
mléčná bakterie (lactobacillus).
Přirozeně kyselé pH v oblasti intimních partií se však může
náhle změnit. Mezi rizikové faktory, které mohou tuto změnu
způsobit, patří užívání širokospektrých antibiotik, oslabení
imunity v důsledku nedostatku spánku, stresu či nemoci,
těhotenství, užívání hormonální antikoncepce nebo spermicidů, nedostatečná intimní hygiena či naopak používání
nevhodných parfemovaných sprchových gelů či mýdel, kte-
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ré sliznici vysušují. Ke vzniku infekce přispívá také
dlouhý pobyt ve vlhkém prostředí. Pokud tedy chodíte
ráda plavat nebo dokonce trávíte celé léto na koupališti, je
vhodné se po koupání převléknout do suchého oblečení.
Pokud se žena rozhodne riziko narušení přirozené rovnováhy minimalizovat, měla by každý den používat vhodnou
intimní péči, jako jsou například přípravky z řady Lactacyd
Pharma s mírně kyselým pH 3,5, které při každodenní hygieně pomáhají obnovit přirozené kyselé pH vaginy, podporují
přirozenou obranyschopnost a díky obsaženým výtažkům
řeší individuální potřeby žen v každé fázi jejich života.

… když se pH změní
Někdy však není ve schopnostech žádné ženy, aby pH udržela v jeho optimální hodnotě. Může k tomu dojít vlivem
nesprávné hygieny, přenosem infekce z vnějšího prostředí
nebo od partnera či pouhou přemírou příjmu potravy bohaté
na cukry. V takovém okamžiku může hrozit vznik kvasinkové infekce, který je způsoben přemnožením kvasinek rodu
candida albicans.
Mezi projevy kvasinkové infekce patří velmi nepříjemné
svědění, bělavý výtok a zarudnutí nebo otok zevních rodidel.
Infekce může být doprovázena bolestmi při pohlavním styku
či močení a někdy se rovněž přidruží i bolesti břicha.
Jakmile pocítíte první příznaky, je vhodné navštívit lékaře,
který vám předepíše klasickou léčbu. Pokud si chcete navíc rychle ulevit od nepříjemných projevů, které kvasinková
infekce způsobuje, je vhodné po dobu zánětu vyměnit každodenní intimní péči s mírně kyselým pH za přípravek se
zásaditým pH (nám se osvědčil Lactacyd Pharma s ANTIMYKOTICKÝMI vlastnostmi, jehož pH je 8), který během zánětu pomáhá omezit vázání kvasinek na sliznici intimních

5 prohřešků
v intimní hygieně ženy

partií a velmi účinně zmírňuje svědění, pálení a štípání, které kvasinkovou
infekci doprovázejí. Navíc má praktickou pumpičku, takže aplikace je velmi
jednoduchá a hygienická. Po vyléčení
kvasinkové infekce je důležité se vrátit
k intimní péči s mírně kyselým pH.

S kvasinkovou infekcí
má zkušenost až
75 % žen
Kvasinková infekce je nepříjemná nejen svými projevy, ale také tím, že se

1. Nevhodné spodní prádlo a upnuté oblečení. Spodní prádlo by mělo
být z prodyšného přírodního materiálu, který nezadržuje vodu.
2. Slipové vložky. Vložky jsou neprodyšné, což způsobuje zahřívání
a vysušování intimních partií.
3. P
 arfemovaná mýdla. Běžná mýdla nemají pro intimní partie vhodné
pH, proto se doporučuje používat přípravky určené výhradně na intimní hygienu žen, které respektují přirozenou rovnováhu a pomáhají
ji obnovit.
4. Š
 patná skladba potravin. Přirozenou mikroflóru organismu může
narušit například nadměrná konzumace cukru a bílé mouky.
5. C
 hodíte málo na toaletu. V zadržované moči je větší obsah bakterií, které nepříznivě působí na močové ústrojí a mohou způsobit až
zánět.

může velmi často vracet. Její záludnost tkví ve faktu, že se může přesunout i na jiné místo v těle. Pokud je tedy
léčena jen lokálně, nemusí to být vždy
dostačující. Lokální léčbu se tedy doporučuje doplnit o perorálně užívané
tablety, které by měly působit na in-

fekce v celém těle. Dalším důvodem
opakovaného propuknutí infekce může
být přenos z partnera. Pokud se tedy
u ženy kvasinková infekce vyskytne,
léčbu by měl podstoupit i její partner
a dokud infekce nepomine, partneři by
se měli vyhnout pohlavnímu styku.
inzerce

Intimní mycí emulze

s antimykotickými vlastnostmi

N OV I

Přináší ženám úlevu Při DiSKOmFORTu
ZPŮSOBenÉm KvASinKOvOu inFeKCí
Klinicky prokázané účinky*:

Zklidňuje podráždění až o 86 %

OPCZ/Lac/2016/04

pH 8

SA

•

ZÁ

Snižuje pálení až o 84 %

MÍRNĚ

•

Zmírňuje svědění až o 97 %

N KA

DITÉ

Doplněk k léčbě kvasinkové infekce vhodný v kombinaci
s jakoukoliv gynekologickou léčbou. Nenahrazuje léčbu.

www.lactacyd.cz

*Zdroj: In vivo: Uživatelský test pod gynekologickým dohledem, září–prosinec 2014, 30 pacientů, Testovací institut Europe Panel,
zahrnující ženy trpící podrážděním, svěděním nebo ženy, které jsou léčeny pro vaginální mykózu.
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PROTOŽE SEBEDŮVĚRA JE VIDĚT

Zdraví v rodině

Pajizévky
alias strie
Nejčastěji se objevují na hýždích,
bocích, horních partiích stehen, v podpaží
a na ramenou, v graviditě na prsou a břichu.
Mohou se objevit kdekoliv na těle, ale
nejčastěji v místech, kde je uloženo větší
množství tuku. Nejsou nebezpečné, jen
ošklivé, stejně jako pomerančová kůže –
celulitida. Proč vznikají a co s nimi? Budeme
hledat odpovědi.

K

dyž se poruší kožní povrch, zpravidla se hojí jizvou,
která nikdy nebude vypadat jako původní kůže, při troše štěstí a správné péči může být tenká a stříbřitá. Pajizévky
vznikají, aniž by došlo k porušení celistvosti kožního povrchu.
Jde o trhlinky v pojivové tkáni škáry, případně i v podkoží.

Za vše může dermis
Kůže se skládá ze tří základních složek: pokožka (epidermis),
škára (dermis) a podkožní tuková tkáň (hypodermis). Dermis
je střední vrstvou kůže o tloušťce 0,5 až 3 mm a právě ta je
odpovědna za vznik strií. Dermis obsahuje „gel“ – mezibuněčnou hmotu, v níž plavou fibroblasty (buňky produkující
vlákna i mezibuněčnou hmotu), kolagenová vlákna, elastinová vlákna a další látky. Je hustě propletena drobnými cévami a kromě toho, že rozhoduje o pevnosti kůže, podílí se
také na výživě epidermis. Dermis odpovídá i za kožní termoregulaci, hojení ran a eliminaci škodlivých odpadních látek
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z organismu (ve formě potu). Obsahuje nervová zakončení,
mazové žlázky, vlasové cibulky a další tzv. kožní deriváty.
Strie jsou podmíněné degenerací vaziva (zejména elastinových vláken), ale mechanismus jejich vzniku není zcela
jasný. Největší měrou se podílí zřejmě mechanický tah kůže,
především když dojde k náhlé změně způsobené růstem,
vznikem otoků nebo rychlým nárůstem objemu. Při vzniku strií nedochází k poškození zevního povrchu kůže, tedy
epidermis, ale praskají elastická vlákna ve škáře. Pajizévky
probíhají kolmo na směr tahu. Na vzniku strií se kromě zvětšování tělesného povrchu podílejí hormonální změny a dědičnost.
Zpočátku jsou strie nenápadné, mají světlou stříbřitou barvu, ale postupně se prodlužují, rozšiřují a tmavnou až do červenofialového zbarvení (to bývá zejména při poruchách žláz

Výskyt strií
		
Větší předpoklady ke tvorbě strií mají ženy v období
dospívání (70 % dívek oproti 40 % chlapců). V těhotenství se s nimi však potýká až 90 % žen. U mužů
se strie tvoří v období dospívání a mladé dospělosti
při výrazném zvýšení hmotnosti při rychlém růstu
a nárůstu svalové hmoty při intenzivním posilování,
zejména pokud je podpořeno užíváním anabolických steroidů. Zajímavostí je, že se strie snadněji
tvoří v mladším věku než ve stáří.

s vnitřní sekrecí či morbidní obezitě,
v těhotenství vzácněji, pokud nedojde k extrémnímu nárůstu hmotnosti). Po poklesu napětí kůže (při léčbě,
po porodu, při úspěšné redukci hmotnosti) začnou blednout, vznikají bělavé
až stříbřité vkleslé pruhy se svraštělým povrchem a ztenčenou kůží. Strie
nikdy nemizí, postupem času jsou však
méně nápadné.

Skutečně účinná léčba
neexistuje
Pokud se strie na našem těle objeví, lze
se pokusit o místní léčbu u kožního lékaře, nebo mikrodermabrazi u chirurga, ale není zaručen výsledek, zejména
u velkých a četných strií. Současně se
doporučuje pravidelné promazávání
postižené kůže a jejího okolí speciálními krémy, gely a oleji, což může vést
k zesvětlení strií. Pomocnou léčbou
může být laser, biolampa, masáže
a lymfodrenáže. Jejich účinky však nejsou standardní a mnohdy nepřinesou
očekávaný efekt.
MUDr. Marta Šimůnková

	Prevence strií
1. Správná výživa
Pro tvorbu kolagenu a elastinu je nezbytný dostatečný přísun vitaminu A, B2, B3, C, D, E, zinku a oxidu křemičitého. Vitaminy, minerální
látky a stopové prvky je lepší přijímat ve formě pestré a lehké stravy
(středomořská dieta). Jediné, co je nutné v našich krajích dodat
ve farmaceutické podobě, je vitamin D.
2. Hydratace
Optimální denní příjem tekutin jsou dva litry. V parných dnech nebo
při horečnatém onemocnění organismus ztrácí více tekutin potem,
a proto je nutné jejich příjem adekvátně zvýšit.
3. Pohyb
Při fyzické aktivitě se zvýší prokrvení kůže, tudíž se do dermis dostává více kyslíku a živin k obnově tkání. Minimum pohybu: 140 minut
týdně.
4. P
 ravidelné promazávání
Pravidelné promazávání „problémových partií“ zvyšuje elasticitu kůže a zlepšuje prokrvení. Důležitá je péče o tzv. kožní bariéru
(uzavření mezibuněčných prostor epidermis), aby nedocházelo
k vysychání kůže (zpravidla mastmi). Další látky, například kyselina
hyaluronová, urea či želatina, napomohou udržet vodu v kůži a obnovit kolagenová a elastická vlákna i mezibuněčnou hmotu dermis.
inzerce

NEBOJTE SE STRIÍ! VÍME JAK NA NĚ!
NEVZHLEDNÉ JIZVIČKY JSOU POSTRACHEM KAŽDÉ MAMINKY.
MOHOU SE OBJEVIT NEJEN NA BŘÍŠKU, ALE TAKÉ NA STEHNECH
ČI BOCÍCH. DŮLEŽITÉ JE PROTO PRAVIDELNĚ POKOŽKU PROMAZÁVAT, ABY ELASTICKÁ VLÁKNA NEPOPRASKALA A UDRŽELA SI
SVOU PRUŽNOST BĚHEM TĚHOTENSTVÍ I PO NĚM.

NOVÉ,
ÚČINNĚJŠÍ
SLOŽENÍ

Maminkami je výborně hodnocený krém Elasti-Q® Exclusive zaměřený na problematiku strií. Tento oblíbený přípravek je určený hlavně pro těhotné a kojící ženy, ale
doporučuje se používat i po porodu a pomáhá odstranit strie již vzniklé. Díky čtyřem
vysoce účinným látkám (elastin, D-panthenol, kyselina hyaluronová a vitamin E), které
obsahuje, může pokožka ženy zůstat hladká.
Elasti-Q® Exclusive krém je nyní nově obohacen o účinné látky pupečník
a kozinec. Pupečník regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje kůži, kozinec zase zvyšuje
pevnost pokožky.
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Lékař radí

Homeopatie

a imunita

Imunita je velmi složitý mechanismus
tvořený koordinovanou činností mnoha
ochranných buněk a různých bílkovin.
To vede k cílenému vyhledání, označení
a likvidaci látek a buněk tělu cizích. Dojde-li
na některé úrovni k poruše v tomto procesu,
dochází k nerovnováze v celém systému
a důsledkem je zhoršená schopnost bránit
se infekcím i v případě méně nebezpečných
mikroorganismů.

L

éčba imunitních poruch vyžaduje komplexní pohled
a aktivní přístup pacienta. Proč tedy nekonzultovat
náš aktuální stav s lékařem-homeopatem, který zhodnotí
jak možnosti homeopatie, tak klasické léčby?

Pokud naše tělo zasáhla bakteriální infekce a my ji začneme léčit antibiotiky, pak přeléčíme zánět, ale neposilujeme
imunitní systém, ba právě naopak. Navíc pokud je zánět
virového původu, antibiotika nejsou pro jeho léčbu účinná
a užíváme-li je, celkový stav imunitního systému se tím
spíše zhoršuje. Proto doporučuji kombinaci klasické léčby
s léčbou homeopatickou.

Je náš imunitní systém v pořádku?
Odpověď na tuto otázku nám poskytne katar dýchacích
cest. Většinou se u každého z nás opakuje pravidelně jednou až dvakrát ročně. A pokud během jeho výskytu tělo
zareaguje správně, máme vyhráno – náš imunitní systém
je v pořádku. Správná reakce není tlumená. Může se dokonce vyskytnout teplota, díky níž si může organismus
vytvořit dostatečné množství protilátek pro boj s nemocí.
Proto je vhodné, pokud to lze, ji alespoň nějakou dobu nesnižovat antipyretiky.
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U dlouhodobých poruch imunity je nutný podrobný
rozbor vývoje nemoci a zdravotního stavu pacienta
a cílený výběr homeopatického léku odborníkem.
Jiným problémem imunitního systému jsou alergie
a tzv. autoimunní onemocnění. Léčení těchto
onemocnění je složitější a dlouhodobější než léčba
opakovaných infekcí, ale i tam může být homeopatie úspěšná.
Zvýšená teplota, tedy teplota do 38 ºC, nemusí být nutně
řešena chemickými léky. Klasické léky na teplotu používáme v případě, že je pacient schvácený a apatický. Kromě nich je vhodné vysokou teplotu snižovat fyzikálními
prostředky: studenými obklady nebo vlažnou sprchou.
Zapomínat nesmíme ani na dostatečný přísun tekutin,
které pacient při horečce ztrácí.

V boji proti teplotě
Homeopatie má celou řadu léků, které vybíráme přesně podle typu teploty a stavu pacienta a které dokážou
horečnatý stav efektivně zvládnout. Důležité je také poskytnout organismu dostatečný čas na léčbu a nemoc
tzv. vyležet.
Pro dobrou práci imunitního systému je nezbytná správná
funkce metabolismu. Tu můžeme podpořit tzv. léčebnou
dietou, při které pomáháme tělu zbavit se nečistot a překyselení. Během nemoci bychom neměli organismus
přetěžovat jídlem, je lepší volit potraviny bez nejrůznějších
příměsí, omezit maso, mléčné výrobky, cukr a tuky. Jídelníček bychom měli naopak obohatit dostatečným množstvím ovoce a zeleniny (zpočátku, pro lepší stravitelnost,
spíše ve vařené podobě) a dostatkem celozrnných obilovin. Zapomínat nesmíme ani na zvýšený příjem tekutin,
nejlépe čisté vody s čerstvou citrónovou nebo grapefruitovou šťávou.

Jaká homeopatika
zvolit?
S opakovanými infekcemi dýchacích
cest pomáhá především u dětí lék
Silicea, a to zejména v případech,
kdy je organismus vyčerpaný opakovanými nebo chronickými záněty.
Lék působí také u zánětu středouší,
chronické rýmy, při chronických hni-

savých projevech na úrovni kůže, ale
také u infekcí močových cest. Člověk,
který bude na tento lék dobře reagovat,
je spíše drobnější, poměrně rychle se
unaví, na jeho nehtech jsou patrné bílé
tečky nebo čárky (příznak nedostatku
křemíku v organismu). Pacienti typu
Silicea mají často velký strach z „jehly“, tzn. z očkování nebo odběru krve.
Lék se podává v ředění 15 CH, 1x denně
5 granulí, alespoň 3 měsíce.
Osvědčeným lékem na posílení imunity, zejména proti virovým infekcím,

je lék Oscillococcinum. Pro prevenci
onemocnění podáváme v zimě každý
týden jednu dávku léku (jedna dávka v tomto případě znamená jednu
tubičku malých granulí), při nárůstu
nemocných pak zvyšujeme počet
dávek na tři týdně. Lék působí i jako
prevence proti tvorbě oparů a s úspěchem ho použijete v létě při cestování
do cizích zemí jako prevenci průjmových onemocnění. Při této příležitosti podáváme rovněž 1x týdně jednu
tubičku. Během epidemie chřipky je
vhodné přidat lék Influenzinum 15 CH,
1x týdně 5 granulí, při chřipce 1x denně 5 granulí. Pokud po chřipce přetrvává únava, je vhodné rovněž podávat
tento lék 1x denně jednu dávku na doléčení. V akutním stavu chřipky lze
podpořit imunitu i lékem Echinacea
5 CH, 3x denně 5 granulí.
U dětí se sníženou imunitou výborně funguje lék Thymuline, který významně zvyšuje hladinu protilátek.
Podává se v ředění 15 CH, 3x týdně
5 granulí.
MUDr. Kateřina Formánková
pediatr, homeopat
inzerce
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Zánět spojivek:
Nemoc alergiků a návštěvníků
veřejných koupališť

Řezání a bolest oka, zvýšené slzení,
zarudnutí spojivek, hnisavý výtok, svědění,
oteklé víčko či světloplachost. To jsou hlavní
příznaky, které doprovázejí zánět spojivek,
tedy prokrvených sliznic pokrývajících vnitřní
stranu víček a oční bělmo.

Z

Nově lze v lékárně zakoupit kapky se slézem s obsahem
kyseliny hyaluronové. Tyto kapky mají lubrikační,
zvlhčující účinek a jsou připraveny v jednotlivých jednodenních baleních. Pomáhají
zvlhčit suché, unavené a červené oči,
kterým přinášejí úlevu a příjemný
osvěžující pocit.

Je-li však zánět bakteriálního
ánět spojivek, neboli konjunktivitida, může mít in- původu, je nutný zásah lékafekční i neinfekční charakter. Neinfekční zánět může ře. Bakteriální zánět poznáme
být způsoben alergeny či jinými dráždivými nebo toxickými podle přítomnosti hustého
látkami.

Infekční zánět spojivek bývá z drtivé většiny způsoben viry
a jen asi z pěti procent bakteriemi. Obvykle nijak nepostihuje vidění a velmi snadno se šiří z jedné osoby na druhou.
Pokud je způsoben viry, ve většině případů nevyžaduje
lékařský zásah. Virový zánět se nevyznačuje přílišnou sekrecí, oči jsou podrážděné a výtok je čirý. K léčbě by nám
měly stačit kapky či masti zakoupené v lékárně.
Kapky můžeme kapat každé 2 hodiny do spojivkového
vaku, mast pak aplikovat 3x denně, hlavně před spaním,
mast nám rozmlží vidění na několik minut, a proto se doporučuje na 2 minuty nechat zavřené oko a po aplikaci
neřídit auto. Při prvním otevření masti je dobré 1 cm odstranit, pak aplikovat 0,5 cm přímo do spojivkového vaku.
Můžete také použít výplach studenou oční borovou vodou.
Z přírodních kapek lze doporučit ty se světlíkem lékařským, používají se nejen u zánětů oka, ale i při podráždění očí ze zářivek, televize, počítače i bazénové vody. Navíc
jsou vhodné i pro uživatele kontaktních čoček.

28

	
Zánět spojivek
u novorozenců a miminek
S vytékáním hnisu nebo čiré tekutiny se často
setkáváme u novorozenců a malých miminek.
V tomto případě však nemusí být jejich příčinou
přímo zánět spojivek. Může se jednat o přivykání
oka dítěte na vnější prostředí.
Pokud vaše miminko podobnými příznaky trpí,
doporučuji oko očišťovat borovou vodou nebo
kapkami, které vám doporučí v lékárně. Raději se
vyhněte jakýmkoli „babským“ radám, jako je například kapat do oka dítěte mateřské mléko. Taková
léčba není prokázaná a může vést i ke zhoršení
stavu.

zeleného nebo žlutého hnisu, který
vytéká z oka. Dále se může vyskytnout otok a světloplachost. V tomto
případě je nutné neprodleně navštívit
lékaře, který zahájí léčbu antibiotiky
ve formě kapek nebo mastí.
Existuje také tzv. suchý zánět spojivek, jehož příčinou bývá nedostatečné svlažování oka slzami.

Zánět spojivek může být
prvním příznakem alergie
(na pyl, roztoče, prach),
zvláště pokud se zánět
opakuje v určitém období v roce nebo v určitém
prostředí.

Suché oko, syndrom
moderní doby
V dnešní uspěchané, technické době
se čím dál více setkávám s pacienty, které trápí dlouhotrvající pocity
„suchého“ oka. Diagnostikovaný suchý zánět oka léčíme tzv. umělými
slzami, které můžeme aplikovat při
nepříjemném pocitu každé 2 hodiny.
Umělé slzy jsou v lékárnách k dostání
bez lékařského předpisu a lze si vybrat z široké škály přípravků, které
se liší účinností i cenou. Každý si pak
může vybrat takové kapky, které mu
opravdu vyhovují po všech stránkách.
Na noc doporučuji používat gely, které v oku vydrží po celou dobu spánku.
Jako první pomoc rozhodně nelze doporučit obklady s heřmánkem, které
mají lidé v oblibě, neboť heřmánek
často způsobuje alergickou reakci.
Při pocitech suchosti očí je dobré vyvarovat se klimatizovaného prostředí,
velkého větru (tím se oči ještě více vysušují), zakouřeného prostředí (dráž-

Ve službách
homeopatie…
Svým pacientům doporučuji na zánět spojivek nejčastěji užívání těchto
homeopatických léků:
Euphrasia officinalis 9 CH – homeopatický světlík lékařský je lékem
nejen na sennou rýmu, ale také na podrážděné červené oči, které pálí,
slzí, může být přítomen pocit „písku“ v očích. Dávkujeme 5 granulí 2 až
3x denně.
Nux vomica 15 CH – může preventivně působit u alergických potíží –
přecitlivělé „oko“, při stavu, kdy dochází ke zhoršení větrným počasím,
případně při reakci očí na chlorovanou vodu v bazénu. Dávkujeme
5 granulí 3x týdně - pondělí, středa, pátek.
Calcarea carbonica 9 CH – účinný v případě slepených víček (zejména
po ránu). Dávkujeme 3x denně 5 granulí.
Pulsatilla 9 CH – vhodný při silném výtoku jemného žlutého či bílého
hnisu. Dávkujeme 5 granulí 1x denně.

dí oči), při práci s počítačem je dobré
častěji mrkat a občas oči na chvilku
zavřít.
Na závěr bych chtěla připomenout
důležitou a stále opakovanou informaci: veškeré přípravky, které si aplikujeme do oka (kapky, masti, vody,)
musejí být sterilní, abychom si do oka
nezanesli infekci. Můžeme je používat

pouze čtyři týdny od otevření (pokud
výrobce neuvádí jinak, některé umělé
slzy mají použitelnosti i šest měsíců
od otevření). Datum prvního otevření
si napište na krabičku s kapkami či
mastí.
Mgr. Marcela Pitříková
Alphega lékárnice,
Frýdlant nad Ostravicí

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

Lékové
interakce:

Pozor na grapefruit
i mléko

Situace, kdy pacient užívá pouze jeden lék,
který má v organismu předpokládaný účinek,
je v dnešním soužití čím dál výjimečnější.
Málokdy je totiž jeden lék dostačující k léčbě,
navíc je účinek ovlivněný věkem, zdravotním
stavem i životním stylem. Při současném
užívání různých léků se často mění síla
a délka jejich účinku a může docházet
k vzájemnému ovlivňování. Tento fenomén
se odborně jmenuje „léková interakce“.

L

ékové interakce bohužel nevznikají pouze užíváním
léků na lékařský předpis nebo těch volně prodejných.
Také kombinace léků s některými složkami potravy, nápojů nebo vlivem jistých chemických látek z našeho okolního
prostředí (např. cigaretový kouř) nás mohou pěkně potrápit.
Proto první pravidlo ve světě lékových interakcí zní: Vždy dodržujte pokyny svého lékaře či lékárníka.
Druhé pravidlo se týká tzv. lékové duplicity, tedy současného užívání léků, které mají sice různé názvy i formy, ale
obsahují stejnou účinnou látku. Léková duplicita může vést
k přesáhnutí doporučené dávky či zvýšenému riziku vedlejších účinků. S tímto jevem se setkáváme nejčastěji při nákupu volně prodejných léků na bolest s obsahem paracetamolu či ibuprofenu. V oblasti léků na předpis se s duplicitou
můžeme setkat v okamžiku, kdy nám léky předepisuje více
lékařů, nebo při vydávání léků v různých lékárnách. V takovém případě se o současně užívaných lécích poraďte se
svým praktickým lékařem čí lékárníkem. Ti totiž vědí, které
léky obsahují stejnou účinnou látku, i když mají například
jiný název (protože je vyrábí jiná farmaceutická společnost).
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Interakce s potravinami
Kromě vzájemných lékových interakcí může ale docházet
i k interakcím mezi léky a přípravky rostlinného původu či
potravinami. Za nejvýznamnější interakce léků s nápoji je
zodpovědný alkohol, grapefruitová šťáva a mléko.
Grapefruitová šťáva významně snižuje přeměnu některých
léků ve střevě, čímž dochází k tomu, že se do těla vstřebává
mnohem více účinné látky, než je vhodné. Tím se jednak
zvyšuje účinek až na nežádoucí mez, ale zároveň se zvyšuje i riziko nežádoucích účinků. Největší změny vyvolané
interakcí grapefruitové šťávy a léku byly popsány u simvastatinu, který je určen ke snížení hladiny cholesterolu.
Mléko snižuje vstřebávání tetracyklinových antibiotik a některých chinolonových chemoterapeutik, která pak nemusejí být dostatečně účinná v léčbě infekcí.
Stejně jako nežádoucí účinky léků, mohou i lékové
interakce výrazně komplikovat vlastní léčbu nemoci. Tato situace může dokonce v krajním případě vyústit až v hospitalizaci pacienta. Klinickými
studiemi bylo dokázáno, že s rostoucím počtem
užívaných léků stoupá také výskyt nežádoucích
účinků a riziko výskytu lékových interakcí. Protože
jsou tato rizika významná, zabývají se jimi i státní
lékové agentury, jako je Státní ústav pro kontrolu
léčiv (SÚKL) v České republice a Evropská léková
agentura (EMA) v rámci Evropské unie.

Velmi časté interakce léků s bylinami souvisejí s užíváním třezalky
tečkované (především antikoncepce). Mezi léčivé látky, jejichž účinek
je nejvíce ovlivněn mnoha různými
složkami potravy, patří warfarin, používaný k ředění krve. Léčba warfarinem je zpravidla dlouhodobá, proto
se pacienti musejí důkladně seznámit
s vhodným jídelníčkem a dodržovat
jej. Je třeba omezit zelí, kysané zelí,
kapustu, špenát, čínské zelí, hlávkový
salát, brokolici či květák.

Kombinace léků s alkoholem není
doporučována obecně, a to s ohledem na zvýšenou možnost výskytu
nežádoucích účinků a zatěžovaní
jaterní funkce. Například alkohol
v kombinaci s léčivými přípravky
tlumícími centrální nervový systém
může vést ke zvýšení tlumivého
účinku, v kombinaci s metronidazolem může dojít k vyvolání křečí v břiše, nucení na zvracení či k bolestem
hlavy.

Denní praxe lékařů
a lékárníků vyžaduje
neustálou pozornost
Lékové interakce je ve většině případů možné jednoduše ovlivnit úpravou
dávkování, sledováním pacienta nebo
dietním opatřením. I když většina in-

terakcí může pacienta za určitých podmínek ohrozit, někdy je toto vzájemné
ovlivnění, zvýšení nebo snížení účinku
léku v léčbě využitelné. Příkladem žádoucích interakcí jsou lékové kombinace zesilující účinek léčivých látek,
například při léčbě bolesti či vysokého
krevního tlaku.
Proto doporučuji vždy konzultovat nově
předepsané léky nejen s lékařem, ale
i s lékárníkem, který, pokud věrně navštěvujete stejnou lékárnu, kontroluje
léky s vaší lékovou historií. Lékárník
vám dále vyjmenuje nejčastější nežádoucí účinky vašeho léku, poskytne vám
potřebné informace k jeho užívaní a vyloučí případné lékové duplicity. Správná
komunikace mezi zdravotníkem a pacientem přispívá nejen k optimalizaci vaší
léčby, ale i k ekonomickým úsporám
vašeho nákupního košíku.
Mgr. Martina Štěpková
Alphega lékárnice, Teplice

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Centrum, Benešovo náměstí 424/9, Teplice
Tel.: 417 533 560
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NOVINKA
LÉČIVÉ NÁPLASTI

12
1
2
hodin
hodi
odin

Kontinuální účinek po dobu 12 hodin
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz

CZ/OFN/15/0018

Úleva od bolesti svalů a kloubů končetin

Olfen 140 mg léčivé náplasti, diclofenacum natricum. Léčivý přípravek pro zevní
31 použití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Soutěž

Křížovka

5 xRA!!

VÝH

Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Vyluštěte křížovku, či osmisměrku a znění tajenek nám zašlete
nejpozději do 15. dubna na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo
SOUTĚŽ.
Doplňte znění tajenky a vyhrajte Herpesol na opary z řady Biovitality od společnosti TopVet:
„Biovitality Herpesol je nové … účinné na opary.“

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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8miSMĚRKA

x
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Doplňte znění tajenky a vyhrajte Mentholku chladivé konopné mazání
a Thermolku hřejivé konopné mazání od společnosti Simply You Pharmaceuticals:

Konopná kasmetika.

„Tyto dva přípravky značky Cannaderm přinášejí okamžitou úlevu při bolesti kloubů, svalů nebo
zad. Obsahují patentově chráněnou kombinaci kvalitního konopného oleje z Kanady a…“

VÝHERCI Z MINULÉHO
ČÍSLA:
Křížovka Corega
„Proti trampotám života dal Bůh
člověku tři věci – naději, spánek
a smích.“
Dagmar S. – Morkovice-Slížany
Eva K. – Chotěboř
Vlasta P. – Vizovice
Jitka Š. – Praha
Jiří T. - Duchcov
ABORT, ANION, ASÁK, BARYUM, BENDŽO, BERTÍK, BICYKLY, BLAFÁK, BLATA, BLIK, CUKR, ČEPY, ČEST,
DARY, DLAB, DOTYK, DRES, DŘEŇ, DVEŘE, DŽBER, EDEN, EVKA, HLUK, IDOL, KANOE, KÁRA, KLÁRA,
KLETÍ, KLIPS, KORÁB, KOŽENKA, KRYSAŘ, KUPY, KÚRY, KVÉR, LAIK, LANO, LAOS, LÍPA, LOVY, MECHY,
MENU, MĚNY, MLUVKA, MUŽSTVO, NÁDOR, OCÚNY, ODĚR, ODEZVY, OKOŘ, OLŠE, OLTÁŘ, ORÁČI, OSINA,
OSKA, OTKA, PLAČNA, PLYŠ, PRŮHYB, PTÁK, RUBÍNY, ŘEKYNĚ, ŘÍŠE, SKRUŽ, SKÚTR, SLOVÁK, SNOP,
STÁDA, STON, ŠNEK, ŠTEMPL, UČIVO, UCHAZEČI, ÚNOR, URAN, UZDA, VAZAL, VÍRA, VOLI, VŘESK, VSYP,
VZADU, VZOR, YSATY, ZÁMRZ, ZÁZRAK, ZVYKY

Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až deseti jedenáctinami.
Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď
přijde do redakce v pořadí shodném
s jedním z těchto deseti výsledných
čísel.
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Rostlina

Ostropestřec
mariánský:
Bodlák s duší lékaře

O

stropestřec obdivujeme kvůli jeho nezvyklé kráse
již mnoho let. Tento bodlák má nádherný květ, který
ovládá fialová barva. Její odstíny se liší podle složení půdy, ze
které ostropestřec vyrostl. Čím je půda zásaditější, tím více
modré barvy v sobě květ má.
Naše srdce si tato bylina získává také díky své majestátnosti.
Může být totiž až dva metry vysoká a proti nástrahám světa
ji chrání velmi dlouhé ostny. Svou zvláštnost mají také listy,
na nichž jsou nepravidelné bílé skvrny. Ačkoli vypadají jako
maskování, příčina jejich existence je jiná. Jsou varováním,
že v jejich okolí hrozí nebezpečí. Legenda však praví, že skvrny jsou mateřským mlékem Panny Marie, díky němuž má
ostropestřec léčivé účinky.
První zmínka o léčivých účincích ostropestřce byla nalezena v písemnostech římského léčitele Pilnia, který si všiml,
že tato rostlinka podporuje odtok žluči. Větší pozornost jí
byla věnována až v 16. století a ve století 17. ji začal používat
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Již více než 2 tisíce let lidé pozorují nevšední
účinky, kterými se může chlubit ostropestřec
mariánský. Obsahuje velmi ceněnou látku
zvanou silymarin, která má nezastupitelnou
roli při detoxikaci, a pomáhá tak játrům zbavit
tělo mnohých nečistot.

britský bylinkář Nicholas Culpeper. Již zmíněný silymarin,
kterého si na ostropestřci ceníme patrně nejvíce, byl izolován
v Německu v roce 1968 a v minulosti byl používán při léčbě
malárie.
Ostropestřec mariánský má původ patrně na Kanárských
ostrovech, odkud se postupně rozšířil do Středomoří a Asie.
Dnes ho však můžeme vidět takřka kdekoli. V některých státech zplaňuje, ale pro jeho blahodárné účinky se ho lidé rozhodli především pěstovat.

Živá voda pro naše játra
Aktivní látky, které ostropestřec obsahuje, se vážou na membrány jaterních buněk (hepatocytů), čímž brání průniku toxinů.
Jaterní tkáň je tak chráněna před cirhózou a nekrózou. Užívání ostropestřce se tedy doporučuje při prodělání jakékoli nemoci jater: při zánětu, v boji s mononukleózou či žloutenkou.
Vhodný je rovněž pro odbourávání následků chemoterapie.

Ostropestřec je rovněž velmi silným antioxidantem, a je tedy
tím pravým partnerem našeho těla během celkové detoxikace. Díky ní zbavujeme tělo škodlivých látek, které se hromadí v organismu především kvůli jejich zvýšené koncentraci
v okolním prostředí, ale také nevhodným stravováním či špatnou funkcí orgánů, jež se na vylučování škodlivin z těla podílejí.
Detoxikace posiluje imunitu, omezuje vznik a rozvoj chronických onemocnění, zbavuje pocitu únavy a dodává energii. Navíc také přirozeným způsobem upravuje hmotnost a zlepšuje
kvalitu pleti.

Pokud si semena nadrtíte, ihned je spotřebujte a za žádných
okolností je neskladujte. Obsahují totiž vysoký podíl vysýchavého oleje, který je velmi reaktivní a na vzduchu neobyčejně
rychle žlukne.
- au

Pozitivní účinky byly rovněž prokázány při poruchách trávení,
nechutenství či při žlučníkových kamenech a kolikách. Snižuje
horečku a při otravách alkoholem, drogami či houbami urychluje regeneraci jaterní tkáně. U kojících žen stimuluje produkci
mléka. Použijeme-li ho zevně, může nám pomoci při léčbě
hemeroidů, bércových vředů i křečových žil. Někteří vědci rovněž tvrdí, že pomáhá snižovat cholesterol a mohl by působit
pozitivně i při léčbě cukrovky.

Botanický název: Silybum marinarum
Čeleď: hvězdnicovité
Kde roste: Domovem ostropestřce je pobřeží Atlantického oceánu, dnes se však vyskytuje takřka všude do nadmořské výšky 700 metrů. Má rád dostatek
tepla, slunečních paprsků a vyžaduje hlinitou, mírně
vápenitou a propustnou půdu. U nás ho můžeme
vidět na kamenitých stráních.
Které části se používají: Nejčastěji se užívají plod
a semeno. Využitelné jsou však i kořeny a listy.
Co obsahuje: silymarin (směs flavolignanů obsahující především silybin A, silybin B, silydianin,
silychristin), flavonoidy, hořčiny, mastný olej, silice,
biogenní aminy tyramin a histamin, dehydroflavonol
taxifolin

Ostropestřec lze užívat různými způsoby, nejoblíbenější jsou
však konzumace semen, čaj, tinktura či tablety. Semena se
mohou jíst v syrovém stavu při každém jídle, a to v množství
dvacet až šedesát kusů. Obsahují nejvíce účinných látek a jejich slupky jsou navíc bohatým zdrojem vlákniny. Pokud byste upřednostňovali čaj, je nutné plody ostropestřce důkladně
rozdrtit, nebo připravit čaj přímo ze semen. Silymarin je totiž
velmi špatně rozpustný ve vodě.

Průkaz
totožnosti:

inzerce

Přírodní kombinace pro JÁTRA a DETOXIKACI
Ostropestřec mariánský
99
přispívá k ochraně
a detoxikaci jater
99
podporuje trávení
Reishi

99
přispívá k přirozené

obranyschopnosti
organizmu
99
přispívá k udržení zdravé
oběhové soustavy

Doplněk stravy
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Vyrábí: TEREZIA COMPANY s.r.o. | Žádejte v lékárnách nebo na bezplatné lince 800 72 72 72 | www.terezia.eu

Zůstaňte sebejistá díky
trojí ochraně TENA Lady
Zázračně malá vložka TENA Lady Mini Magic se skvělou absorpcí
speciálně vyvinutá pro lehký únik moči, která vám každodenně zaručí
větší pocit jistoty v porovnání s běžnou slipovou vložkou. Vyzkoušejte
diskrétní trojí ochranu proti vlhkosti, protečení a zápachu a zůstaňte
za každé okolnosti sama sebou.
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VZORKY ZDARMA na www.TENACZ.cz nebo na 800 111 121.

