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také vás zlobí to, jak z nás v obchodech dělají hlupáky, jak se každý 
snaží prospěchařit, jak jsou lidé na sebe zlí, závistiví, jak se většina 
z nás stále za něčím honí bez toho, aniž by se ohlížela doprava či 
doleva, a při tom všem zapomíná na své blízké, na to, co máme rádi?

Zastavme se proto na chvíli a přemýšlejme o sobě, o tom jak žijeme 
a především se zamysleme nad svým zdravím – někdy totiž zapomí-
náme, že to je to jediné, co se nedá koupit. Asi většině z nás je jasné, 
že se musíme o sebe starat, abychom v dnešním uspěchaném světě žili 
a prožili kvalitní život. A my bychom vám rádi, alespoň prostřednictvím 
našeho magazínu, byli na blízku – vítejte tedy v našem světě.

Dostává se vám do rukou nový magazín, který by vám měl být rádcem, 
psychologem i kamarádem zároveň, který by vás měl pohladit po duši 
i potěšit, který by vám měl umět poradit i nasměrovat a nic nevnucovat. 
Časopis, který za každou cenu nesoupeří s nikým o počet inzerátů, 
o množství stran či místě na výsluní. Sešla se jen parta lidí se zkušenost-
mi, kteří mají chuť dělat věci tak nějak jinak, tak nějak po svém, bez 
zbytečného diktátu. A i přesto pro vás chceme a budeme tvořit kvalitní 
a atraktivní magazín s původním obsahem připraveným ve spolupráci 
s předními odborníky z oblasti farmacie a medicíny.

Tento magazín se vám dostává do ruky v lékárně, kterou jste právě 
navštívili nebo navštěvujete, a my budeme rádi, když si náš magazín 
oblíbíte a přijdete si pro něj, do té své lékárny, zase příště.

Budeme nesmírně rádi, pokud nám sdělíte svůj názor, dáte tip na to, 
o čem byste se chtěli v magazínu dočíst, na co se zaměřit, co vás zajímá. 
Slibujeme, že se nad každou reakcí budeme zamýšlet a pracovat s ní. 

Pište nám, těšíme se na vaše názory, reakce či tipy na e-mail:  
redakce@premediapharm.cz 

Tak pěkné počtení a krásné jaro.

Za redakční tým Renata Podracká
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JARNÍ TÉMA 

Alergické projevy se mohou poprvé objevit 
v jakémkoliv věku, většinou ale přicházejí 
v dětství. Je to způsobeno tím, že dět-
ská obranyschopnost, tedy i odolávání 

alergickým vlivům, je slabší. Imunita dětí 
není tak „ostřílená“ a vyzbrojená účinnými 
mechanismy, jako u dospělých. 

Propíchněte sterilní bublinu
„Dětská imunita by se měla už od narození 
alespoň mírně trénovat a lehce stimulovat 
přirozenými zevními vlivy,“ říká doc. MUDr. 
Vít Petrů, CSc., přednosta Centra alergologie 
a klinické imunologie v Nemocnici Na Ho-
molce v Praze. Někdy rodiče od narození 
zbytečně udržují své jinak zdravé ratolesti 
v přísné, až sterilní izolaci. Pak pro ně může, 
když s urputnou čistotností poleví, například 
ve dvou letech věku dítěte, znamenat první 

kontakt s původcem alergií doslova šok. Dět-
ský organismus na něj zareaguje nepřirozeně, 
příliš intenzivně, a u geneticky předurčených 
jedinců to může vyvolat alergickou reakci. „To 
bylo bezpečně prokázáno u potravinových 
alergií. Pokud není dítě v raném kojeneckém 
věku v období od čtvrtého do šestého měsíce 
opakovaně vystavováno působení běžných 
alergenů v potravě, může mít v budoucnu 
problémy,“ dodává docent Petrů.

Venku poletuje spousta pylu a prachu, doma číhají roztoči. Alergici nemají leh-
ké období, určitě ale existuje cesta, jak jaro nejen přežít, ale současně projevy 
nemoci do budoucna zmírnit.

Jak je to u nás
– V letech 1996 – 2012 vzrostl výskyt 

alergií u různě starých dětí dvoj- až 
trojnásobně.

– V roce 2012 bylo mezi našimi dětmi 
10 % astmatiků a 12 % jedinců 
s alergickou rýmou.

– Asi třetina Čechů – celkem 35 % - je 
alergických, u části z nich se vyskytu-
je i více alergií najednou.

Fakta o vakcínách proti 
alergii:
– Funguje to tak, že se do organismu 

v malých a pozvolna stoupajících 
dávkách dodává přesně ten alergen, 
na který je pacient alergický. Tělo se 
pomalu imunizuje a získává toleranci 
vůči konkrétnímu původci alergie.

– Vakcíny jsou k dispozici v injekční 
formě, nově také jako tabletky nebo 
kapky.

– Hodí se pro určité diagnózy, nejvíce 
pro nemocné alergické na pyly, rozto-
če, zvířata a hmyzí jed. Na potravino-
vé alergie zatím nejsou dostupné.

– Užívají se po dobu tří až pěti let 
a nejlépe zabírají u dětí.

Azelastini hydrochloridum
Lék na alergii

ALERGIE?

NOSNÍ SPREJ
Symptomatická léčba nosních příznaků sezónní 
alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční 
alergické  rýmy. 

 Rychlý nástup účinku během několika minut – 15 min.
 Lze používat dlouhodobě – neničí nosní sliznici
 Výborná snášenlivost – bez konzervačních látek
 Pro děti od 6 let

OČNÍ KAPKY
Symptomatická léčba alergického zánětu spojivek 
(alergické konjunktivitidy) a alergického zánětu 
spojivek a nosní sliznice (alergické rinokonjunktivitidy).

 Rychlý nástup účinku během několika minut – 3 min.
 Obsahuje „umělé slzy“ – ochrana rohovky
 Výborná snášenlivost – lepší kvalita života
 Pro děti od 4 let

Alergii mám pod kontrolou!

MEDA Pharma s.r.o.
Kodaňská 1441/46, Praha 10
www.medapharma.cz

Reklama na lék. Výdej přípravků Allergodil, nosní sprej 10 
ml a Allergodil oční kapky není vázán na lékařský předpis. 
Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci!
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ALERGIE 
– nenechte ji rozběhnout

Inzerce
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Jak zmírnit příznaky
Určitě není dobré spoléhat jen na samoléč-
bu, nakoupit „něco na alergii“ v lékárně 
a to užívat. Při opakovaných alergických 
potížích je třeba vyhledat lékaře. Pokud 
není nemocný včas správně léčen, může se 
jeho alergie postupně zhoršovat. Například 
původně banální alergická rýma se může 
rozvinout až do život ohrožujících astmatic-
kých záchvatů.
Nedílnou součástí léčby je úpravy životního 
stylu, kdy se alergik co nejvíc vyhýbá aler-
genům. K dispozici je také řada takzvaných 
antihistaminik, tedy léků tlumících příznaky 
alergického zánětu. Ty může lékař přede-
psat nebo doporučit ke koupi. V nabídce 
jsou nejen antihistaminika v tabletkách či 
v sirupech (pro děti), ale vybírat lze i z míst-
ně působících léků, jež potlačují příznaky 
alergického zánětu přímo v nose, nebo 
v očích.

Léčba vede přes imunitu
Některým alergikům mohou lékaři doporučit 
takzvanou alergenovou imunoterapii, čili 
vakcíny proti alergiím. Ty dokážou při správ-
ném a dlouhodobém užívání natolik zmírnit 
průběh alergie, že někdy její příznaky úplně 
vymizí.

VNÍMEJTE SE 
jako celek

Jak to, že po silnicích dosud jezdí stařičká auta – veteráni, a současně 
na šrotištích končí spousta zničených, nikterak starých vozů? Záleží totiž 
na péči a údržbě, kterou jim jejich majitelé dali. Stejné je to s naším 
organismem.

K všeobecnému vědomí, že bychom se 
včas měli starat o své zdraví, jsme zatím 
moc nedospěli, tvrdí praktický lékař 
Josef Volný. V centru zájmu spousty 
lidí je vydělávání peněz a hromadění 
majetku, jenže při tom zapomínají na 
své zdraví. Připustit si ve dvaceti letech, 
že jednou budu starý? Ani náhodou! 
A ve čtyřiceti? Kdo by ve středním věku 
myslel na stáří? A tak své tělo používáme, 
jako by bylo neopotřebovatelné, což je 
velká chyba. Zhruba od čtyřicítky totiž 
opravdu začínáme fyziologicky stárnout 
– třeba ne na duši, ale na těle určitě. Je to 
nezvratný zákon přírody, který nedokázali 
změnit ani alchymisté, pátrající po elixíru 
nesmrtelnosti.
Chodit na preventivní lékařské prohlídky 
a nepřecházet vážnější zdravotní potíže 
jsou dva ze tří pilířů péče o zdraví. Tím 
třetím a nejdůležitějším je zdravý životní 
styl. Pokud si nejsme sami jisti, že žijeme 
zdravě, měli bychom naslouchat svému 
lékaři. Proto je určitě lepší docházet 
k jednomu doktorovi, kterému věřím, 
než obcházet stále nové ordinace. Bez 
znalostí „zdravotní historie“ a rodinné 
anamnézy se dobrá zdravotní péče 
neobejde. „Část mé klientely ke mně 
chodí už třicet let. A já si své pacienty 
postupně vychovávám,“ doplňuje další 
výhodu dlouholetého vztahu lékaře 
s pacientem doktor Volný.

O sezení, jídle, pití 
a pohybu
Přístup, který uplatňuje doktor Volný vůči 
pacientům, lze nazvat „celostní“. Co to 
znamená?
• Když pracujete v kanceláři a přijdete 

se stížností na bolest zad, nedostanete 
automaticky doporučení na rentgen 
a recept na protibolestivé léky. 
Nejprve se lékař zeptá, jak vypadá 
vaše pracovní místo, jak sedíte a kde 
je umístěn počítač. Namísto poukazu 
k neurologovi leckdy stačí, když si 
pracoviště uspořádáte a začnete každý 

den cvičit kompenzační cviky, které 
protáhnou přetížené svaly zad, rukou 
i nohou.

• Když dokulháte k lékaři téměř 
neschopni postavit se na palec, zeptá 
se vás lékař, kde pracujete a jak se 
stravujete. Jídelníček plný vnitřností, 
uzenin, piva a tvrdého alkoholu totiž 
snadno způsobí nemoc, zvanou dna, 
při níž se do kloubů ukládá kyselina 
močová. Nějakou dobu to třeba nevadí, 
pak se ale rozběhne zánětlivý proces 
a nesnesitelná bolest je na světě. 
Pokud si necháte poradit se změnou 
stravování, kloubní potíže vás trápit 
nebudou.

• Jestliže vás začnou zlobit ledviny, 
žlučník nebo močový měchýř, bude 
lékaře zajímat kromě jiného i to, 
co a kolik za den vypijete. Špatný 
pitný režim dokáže způsobit spoustu 
zdravotních komplikací.

• Bojíte-li se osteoporózy, čili řídnutí 
kostí a svěříte se svému lékaři, ten vám 
nepředepíše automaticky preparát 
s vápníkem, ale zeptá se vás, jak jste 
na tom s pohybem. Kosti mají poměrně 
rychlý metabolismus a reagují na to, jak 
moc jsou zatěžovány. Pročpak by se 
vám vytvářely pevné kosti, když je nijak 
zvlášť nepotřebujete? Těch pár kroků 
přeci ujdete i na slaboučkých, řídkých 
kostičkách. No a to, co se stane s kostí 
při pádu nebo nárazu, už organismus 
domyslet neumí.

• Podobných příkladů by byla 
spousta. Začněte vnímat své tělo 
v širších  souvislostech, ušetříte si 
spoustu zdravotních komplikací.

Odborná spolupráce: 
MUDr. Josef Volný, CSc.,  
vedoucí praktický lékař pražské společnosti 
Medicon
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Šedý zákal, čili katarakta, je onemocnění, které 
se týká každého druhého člověka staršího 
60 let a celosvětově je nejčastější příčinou 
slepoty. Za ztrátu dobrého zraku může zkalení 
oční čočky, k němuž přispívá především věk, 
ale i cukrovka, dlouhodobé užívání některých 
léků, kouření a často i úrazy oka. Šedý zákal 
se může objevit také jako komplikace jiných 
očních a celkových onemocnění. Problémy se 
zrakem byste měli vždy co nejdříve konzultovat 
s očním lékařem, protože rychlost změn oční 
čočky je různá - od počátečních obtíží do vý-
razného snížení kvality vidění mohou uplynout 
roky či desetiletí, ale také pouhé měsíce. „Šedý 
zákal nelze zastavit ani zpomalit žádnými 
kapkami ani léky. Jediným způsobem léčby je 
operace,“ říká MUDr. Radan Zugar z Očního 
centra Praha. 

Laser je bezpečnější
Při operaci šedého zákalu lékař z oka 
vyjme zkalenou nitrooční čočku a místo ní 
implantuje čočku umělou. Tento chirurgický 
zákrok se provádí ambulantně při znecitli-
vění operovaného oka. Provést jej lze buď 
klasickou cestou mikrochirurgického zákroku, 
ale ve vybraných centrech také za pomoci 
laseru. Zatímco běžná operace je hrazena 
ze zdravotního pojištění, laserový zákrok 
nikoliv, a pacient musí počítat s poplatkem 
kolem 15 000 Kč za jedno oko.
Laserový zákrok je pro pacienta bezpečnější 
než běžná operace. Například na Oční kli-
nice DuoVize mají k dispozici přístroj LenSx. 
„Při laserové operaci katarakty tímto laserem 
se nepoužívá skalpel či jiné ostré nástroje. 
Jako jediný laser v České republice umí 
LenSx nahradit skalpel precizním laserovým 
paprskem řízeným počítačem a kontrolova-
ným chirurgem. Celá laserová procedura 
probíhá zcela bez dotyku lidské ruky. Tím 
metoda vylučuje chyby způsobené manuál-
ním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek 
a jehel,“ vysvětluje výhody laseru MUDr. 
Lubomír Továrek.

ŠEDÝ ZÁKAL 
– vyberte tu správnou čočku

Získat při onemocnění šedým zákalem zpět svůj zrak nemůžete jinak než 
operací. Co si zvolit můžete, je některá z řady nových nitroočních čoček.
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Čočky zlepšují zrak i jeho 
ochranu
Nejpoužívanějším a klinicky nejprověřenějším 
materiálem pro nitrooční čočky je v současnos-
ti takzvaný hydrofobní akrylát, který organis-
mus velmi dobře snáší. Dnešní technologie 
navíc umožňují, aby nové implantované 
čočky zajišťovaly očím ochranu nejen před 
UV zářením, ale také před škodlivým modrým 
zářením, které může poškozovat sítnici. Na-
bídka nitroočních čoček pro pacienty s šedým 
zákalem je docela široká a výběr záleží na 
tom, co všechno chce člověk novou čočkou 
řešit. Rovněž záleží na finančních možnostech 
každého, protože čím lepší nitrooční čočka, 
tím vyšší je doplatek z pacientovy peněženky.

Nitrooční čočky, ať už monofokální nebo 
multifokální mohou být vybaveny navíc takzva-
ným žlutým filtrem, jenž omezuje průnik 
modrého spektra světla do oka, a tím snižuje 
riziko poškození sítnice a následného zhoršo-
vání zraku. Některé oční kliniky poskytují tento 
nadstandard zdarma, jiné vybírají doplatek.
Pro představu uvádíme příklad cen čoček při 
operaci šedého zákalu na klinice DuoVize: 
sférická nitrooční čočka se žlutým filtrem je 
zdarma, torická čočka se žlutým filtrem stojí 
9 600 Kč (řeší i astigmatismus), asférická nitro-
oční čočka (pro lepší vidění za šera a za tmy) 
je za 2 700 Kč. Multifokální nitrooční čočka 
se žlutým filtrem vás bude stát 19 600 Kč 
a multifokální nitrooční torická čočka se žlutým 
filtrem 29 000 Kč.

Monofokální čočka - dostane ji 
pacient při základní operaci šedého 
zákalu. Tato nitrooční čočka poskytuje 
ostré vidění na určitou vzdálenost – 
buď do blízka, nebo do dálky.
Multifokální čočka - zlepšuje vidění 
na všechny vzdálenosti - úplně nablíz-
ko, na dálku i na všechny vzdálenosti 
mezi tím, což umožňuje pacientům 
odložit brýle.
Torická čočka - odstraní astigmatis-
mus (špatné vidění kvůli nestejnému 
zakřivení rohovky).
Asférická čočka - zajistí dokonalé 
vidění za šera a za tmy.

Diabetická retinopatie je závažné postižení 
sítnice oka, které souvisí s dlouhodobě zvý-
šenou hladinou krevního cukru. U pacientů 
s cukrovkou (diabetes mellitus) trvající déle 
než 30 let postihuje až 90 % pacientů, a je 
tak dnes nejčastější příčinou ztráty zraku 
u dospělých.

Vznik
Vznik a rozvoj diabetické retinopatie velmi 
úzce souvisí se zvýšenou hladinou krevní 
glukózy, kterou jemné cévky v oční sítnici velmi 
špatně snášejí. Toto zatížení dlouhodobou 
hyperglykemií vede k poruše krevní cirkulace, 
zvýšení propustnosti kapilár a k nedosta-
tečnému zásobení sítnice oka jak živinami, 
tak kyslíkem. Rozvoj oxidačního zatížení 
přilehlých tkání přímo poškozuje buňky tvořící 
sítnici. Postupně dochází ke vzniku otoku 
sítnice, k tvorbě ischemických ložisek, ucpání 
cévních kapilár, nebo naopak jejich nové 
neorganizované tvorbě. Tyto abnormální 
změny pod světlocitlivou vrstvou oka mohou 
vážně poškodit zrak. Tah nového vaziva může 
zapříčinit odchlípení sítnice, novotvořené cévy 
jsou křehké a snadno krvácejí např. do sklivce. 

MÁTE CUKROVKU?
Kromě cukru hlídejte i svůj zrak!
Zákeřnost cukrovky spočívá v prakticky nepostřehnutelných akutních pro-
blémech vyvolaných zvýšenou hladinou krevního cukru. Z dlouhodobého 
hlediska to však vede k řadě vážných komplikací, které se pak zpětně 
(jestli je to vůbec možné) jen velmi obtížně napravují. Jednou z nich je 
i postupné postižení zraku – tvz. diabetická retinopatie.

Léčba a prevence
Léčba diabetické retinopatie je zatím 
stále svízelná, a proto ústředním bodem 
je prevence. Ta spočívá v ovlivnění všech 
rizikových faktorů, tj. dosažení co nejlepší 
kontroly diabetu, normalizace krevního 
tlaku a hladin tuků v krvi, zanechání 
kouření a odstranění oxidačního 
stresu sítnice. Antioxidační ochranu 
oka zajišťují antioxidanty ze skupiny 
karotenoidů, jejichž typickými zástupci 
jsou lutein a zeaxantin. U řady pacientů 
s diabetickou retinopatií nacházíme 
v sítnici jejich významný deficit. Kromě 
úpravy životního stylu a pečlivého 
dodržování léčebného postupu je proto 
vhodné doplňkově užívat i tyto látky. 
V pokročilejších stadiích je nutné přistoupit 
k invazivním léčebným postupům: 
moderní biologická léčiva dokážou 
při podání nitrooční injekcí zabrzdit 
rozvoj retinopatie. Velmi důležitá je 
též lasewrová fotokoagulace nebo 
chirurgická vitrektomie, avšak vzhledem 
k tomu, že se jedná o invazivní výkony, 
je potřeba vždy dobře zvážit rizika 
a přínosy. 
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Co jsou mykózy a jak se 
projevují
Mykózy jsou infekční onemocnění, způsobená 
houbami ze skupiny tzv. dermatofytů, plísní nebo 
kvasinek, které mohou napadat kůži, vlasy, nehty 
a sliznice. Tyto houby se mohou vyskytovat téměř 
všude, kde je teplo, tma a vlhko, například v roho-
vinové vrstvě kůže. 
Jednou z nejčastějších kožních mykóz je postižení 
kůže mezi prsty nohou, vyvolané obvykle 
dermatofyty, někdy i kvasinkami. Inkubační doba 
bývá 1 až 3 měsíce. K prvním příznakům kožní 
mykózy patří mírné odlupování kůže, později svě-
dění, vznik trhlinek. Začíná obvykle v mezeře mezi 
4. a 5. prstem, později se šíří mezi další prsty. Ne-
léčená mykóza může přetrvávat i několik desítek 
let, a může se také zkomplikovat bakteriální infek-
cí. Mykotická infekce se šíří prostřednictvím ruky či 

například ručníku do jiných oblastí, například do 
podpaží. Kromě meziprstí mohou být postižena 
i chodidla (často u sportovců kvůli uzavření nohou 
do málo prodyšné obuvi). Z meziprstních prostorů 
na nohou může infekce přejít na nehty. 

Plísně nehtů 
(onychomykózy) obvykle zasahují napřed palce 
nohou, později se přenášejí na další prsty. Posti-
žený nehet mění barvu, je ztluštělý a deformova-
ný. Na rukou může být kromě nehtů postižena 
i kůže. Na dlaních se objevují šupinky, někdy 
s malými puchýřky. Mykóza může postihnout 
i trup, na kterém se tvoří různě velká ohraničená 
ložiska. Často se vyskytuje mykóza v záhy-
bech, kde se kůže zapařuje, například pod 
prsy a v podpaždí. Na trupu se může projevit 

MYKÓZY NA NOHOU 
– nepříjemná kožní onemocnění

Civilizace nám umožňuje žít v pohodlí a teple. K této vymoženosti nám pomáhá málo 
prodyšné obutí a oblečení, a na kůži tak vzniká teplé a vlhké klima, které tvoří ideální 
podmínky k životu a množení různých druhů mikroskopických hub. Moderní životní styl 
spojený s častým kontaktem lidí ve společném prostředí (např. v bazénech) pak vede 
k šíření infekcí – mykóz. 
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MEDA Pharma s.r.o.
Kodaňská 1441/46, Praha 10
www.naloc.cz

Další informace týkající se NALUCu získáte u Vašeho lékárníka. 
Před použitím NALOCu si pečlivě přečtěte návod k použití. 
NALOC je zdravotnický prostředek určený pouze k vnějšímu použití.

1.  Faergemann J et al.

První 
viditelné 

výsledky od 
(1)

 Jednoduchá aplikace

 1 balení 10 ml = 3 nehty na

  

i pityriáza, infekce způsobená kvasinkou rodu 
Malassezia – světlehnědé skvrny s odlupová-
ním. Mykózy ochlupených partií kůže, např. 
vlasů, se přenášejí z domácích zvířat. Slizniční 
mykózy, způsobené obvykle kvasinkami rodu 
Candida, postihují především genitální oblast.

Co můžeme udělat sami a co 
nechat na lékaři 
Než se rozhodneme pro lékařské vyšetření, mů-
žeme uskutečnit určitá opatření. Po sprchování je 
třeba pokožku dokonale vysoušet a vždy vyměnit 
ručník. Pro lokální samoléčbu mykóz (nejčastěji 
při postižení nohou) je možno v lékárnách zakou-
pit volně prodejné léky. Při úporném onemocnění 
může definitivní diagnózu mykózy a jejího původ-
ce diagnostikovat jen kožní lékař. On také určí, 
zda stačí lokální léčba, či zda je třeba i léčby 
celkové. K lokální terapii se používají antimykotika 
ve formě krému, masti či roztoku. K celkové léčbě 
kožních mykóz tabletami lékaři přistupují obvykle 
při neúspěchu lokální léčby a při postižení vel-
kých ploch, či pokud infekce proniká do hloubky. 
U onychomykóz je však kombinace celkové 
a lokální léčby obvykle základním postupem.  
Pro prevenci vzniku mykóz nohou je významná 
hygiena meziprstních prostorů, důležitá je desin-
fekce obuvi. Je třeba vyhýbat se chůzi naboso ve 
vysoce rizikových oblastech, jako jsou společné 
bazény a umývárny. 

Inzerce
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Slovo probiotika je odvozeno z řečtiny – „pro“ zna-
mená příznivý a „bios“ je život. Probiotika jsou tedy 
látky příznivé pro život. Mikroorganismy, ke kterým 
patří probiotika, mohou být některé bakterie nebo 
kvasinky – lidé asi nejvíce znají názvy některých 
z nich - lactobacillus nebo bifidobakterie.
V kontrastu k probiotikům stojí antibiotika. To jsou 
látky, které usmrcují mikroorganismy nebo brání jejich 
růstu. Antibiotika zasahují proti původcům infekcí, ale 
jejich nežádoucím účinkem může být i poškození mik-
roflóry na povrchu některých sliznic, zvláště střevního 
traktu, což může způsobovat řadu střevních obtíží. Při 
léčbě některými antibiotiky mohou v úpravě střevních 
obtíží pomáhat probiotika. 

Střevní mikroflóra
Střevo je odpovědné nejen za trávení potravy, ale 
rovněž za řadu dalších hormonálních, motorických, 
nervových a imunitních reakcí, z nichž několik hraje 
důležitou roli při vytváření skutečné obranné linie 
proti vnějším agresím. Probiotika, která osidlují střevní 
trakt, mají vysoce příznivý vliv na udržení optimální-
ho složení střevní mikroflóry, a tím na celkový stav 
organismu. Nejdůležitější funkcí probiotické střevní 
mikroflóry je to, že dokáže narušit přilnutí a oslabit to-
xické účinky útočících škodlivých mikroorganismů. Tím 
je zajištěna ochrana proti širokému spektru patogenů.
Probiotika se ukázala jako účinná v prevenci či 
pomoci při léčbě některých typů onemocnění, ať 
již systémových nebo lokalizovaných do oblasti 
trávicího traktu. V časném věku se probiotika zapojují 
do procesů, které hrají významnou úlohu v prevenci 
rozvoje atopických chorob. Probiotika ve svém účinku 
zlepšují toleranci mléčného cukru laktózy u lidí, kteří 
z těchto důvodů mají problémy po požití mléka či 
mléčných výrobků. Některé studie potvrzují příznivý 

účinek probiotických mikroorganismů u pacientů trpí-
cích funkčním postižením trávicího traktu, například 
zácpou, ale i závažnějším organickým onemocně-
ním, například Crohnovou nemocí. Významná je 
i pomocná schopnost probiotik tlumit některé enzyma-
tické aktivity, které se uplatňují například v procesech 
aktivujících nádorové bujení tlustého střeva.

Probiotické potraviny
Jsou definovány jako „potraviny obsahující živé 
mikroorganismy v množství postačujícím k navození 
zdravotní prospěšnosti u svého hostitele“. Bakterie 
obsažené v probiotické potravině by měly splňovat 
několik kritérií: 
∙ ještě před konzumací potraviny by měly být pří-

tomny ve formě živých buněk, jež v dostatečném 
množství a kvalitě zajistí potřebné osídlení trávicí 
traktu   

∙ jsou stabilní a životaschopné po celou dobu 
trvanlivosti daného výrobku

∙ jsou schopné působit ve prospěch zdraví 
konzumenta

Zdravotní prospěšnost každého probiotického kme-
ne nebo kombinace kmenů musí být vyhodnocena 
a prokázána klinickým testem, protože různé kmeny 
probiotik mají různé vlastnosti. Aby mohl být výrobek 
označen za „probiotický“, musí podle platné 
legislativy obsahovat určený minimální počet živých 
probiotických bakterií.  Za něj je považován obsah 
jednoho milionu živých probiotických bakterií na 
jeden mililitr nebo jeden gram výrobku. Tento obsah 
se musí udržet během celé doby trvanlivosti výrobku.
Vzhledem k tomu, že probiotika nedokážou střevní 
trakt osídlit trvale, je třeba je do organismu pravidel-
ně doplňovat, kdy v případě probitotických potravin 
je učinit pravidelnou součástí jídelníčku.

PROBIOTIKA 
Pomáhají udržovat naše zdraví 

MUDr. Petr Tláskal, CSc., 
Fakultní nemocnice 
Motol, Praha, předseda 
Společnosti pro výživu

Jako probiotika označujeme určité mikroorganismy,  které, zkonzumujeme–li je 
v dostatečném množství, mohou  příznivě ovlivňovat naše zdraví. Probiotika se čas-
to vyskytují i jako přirozená součást potravy. Řada studií prokazuje jejich význam-
nou roli v posilování obranyschopnosti organismu, při prevenci a v léčbě některých 
onemocnění.  

Kolik jogurtů  
lidé snědí?
Švédsko  - více než 35 kg 

na osobu a rok
Německo - zhruba 30 kg na 

osobu a rok
Francie  - také asi 30 kg 

na osobu a rok
Česko - jen 15 kg na 

osobu a rok

Největší jedlíci jogurtů 
Každý výrobek, označený jako jogurt, musí podle zákona obsahovat 
živé mléčné mikroorganismy (probiotika). Na konci své trvanlivosti 
musí ještě mít přesně dané množství těchto probioticky působících 
bakterií. Bez nich by ani jogurt nevznikl, protože by neprobíhalo 
mléčné kvašení. Znamená to, že každý, kdo pravidelně konzumuje 
jogurty, dodává svému organismu důležitá probiotika. My Češi 
máme ve srovnání s jinými zeměmi co dohánět.

elnou součástí jídelníčku.

at
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DNA –
– nemoc králů i plebejců

Projevy dny jsou bolestivé
Dna se v některých rodinách na základě 
dědičných sklonů vyskytuje více; k jejímu rozvoji 
přispívá obezita. Propuká ve formě akutního 
dnavého záchvatu (lidově „podagra“) často 
po dietní chybě a projevuje se velmi silnými bolest-
mi v kterémkoli kloubu, typicky však prudkým zá-
nětem v palci na noze, na kterou se nelze postavit. 
Postižený kloub oteče a zarudne, stoupá tělesná 
teplota, objevuje se nechutenství a trávicí obtíže, 
příp. třesavka. Záchvat obvykle přichází v noci, 
brání spánku a trvá několik hodin až dnů. Někdy 
spontánně ustoupí, má však tendenci k opakování. 
Mezi záchvaty trvá klidové mezidobí. Kromě toho 
může být u pacienta diagnostikována chronická 
dna - stav bez záchvatů, ale s dlouhodobě nad-
měrnými hodnotami kyseliny močové v krevním 
séru, jenž se společně s hypertenzí, cukrovkou 
II. typu, resp. inzulinovou rezistencí a nadvá-
hou zahrnuje do tzv. metabolického syndromu 
(„smrtící kvarteto“), a který může zapříčinit tvorbu 
urátových ledvinových kamenů, tepennou 
aterosklerózu, poškození zažívacího ústrojí 
a deformaci kloubů. 

Dieta je prvořadé opatření         
Současná medicína má k dispozici hned několik 
účinných přípravků ke zvládání akutní symptoma-
tologie i chronické podoby dny. Stabilní pozici 
v terapii dnavé ataky zaujímá alkaloid kolchicin 
ze semen ocúnu jesenního. Je dostupný pouze na 
předpis.     

Kromě léků má nesporný význam dodržování 
nízkopurinové diety a zvýšený příjem tekutin (čistá 
voda, alkalické minerálky), aby nevázlo vylučo-
vání kyseliny močové z organismu. V jídelníčku 
je třeba redukovat množství tučných a mladých 
mas (telecího, kuřecího), zvěřiny a vnitřností (játra, 
mozeček, ledvinky, srdce), paštik, uzenin, maso-
vých vývarů a kostek, dále omezit až eliminovat 
konzumaci sardinek, droždí, špenátu, růžičkové 
kapusty a sójových výrobků; zakázán je alkohol 
včetně piva a těžkých vín, neboť může vyvolat 
akutní dnavý záchvat. Oproti dřívějším pokynům 
pro nemocné dnou jsou povoleny luštěniny a lze 
připustit i kvalitní čokoládu, kakao, slabý černý 
čaj nebo šálek kávy. Z výzkumu totiž vyplynulo, 
že v nich se vyskytující druh purinů není v těle 
přeměňován na kyselinu močovou.                    
K doporučeným složkám jídelníčku při dně řadíme 
mléčné produkty, vejce, čerstvé ovoce a zeleninu, 
těstoviny, rýži a kompoty.  
Hladinu kyseliny močové v krvi mohou ovlivňovat 
i některá současně podávaná i volně prodejná 
léčiva (např. salicyláty), proto by se měl nemocný 
před jejich užíváním poradit se svým ošetřujícím 
lékařem nebo lékárníkem.

Dna (arthritis uratica) je interní choroba vznikající na základě poruchy metabolismu spojené se zvýšenou hladinou 
kyseliny močové v krvi. Ta se v organismu vytváří z tzv. purinů obsažených v celé řadě pokrmů a lahůdek. Soli ky-
seliny močové se ukládají v kloubních chrupavkách, kůži, ledvinách a cévách. O dně se hovoří jako o onemocnění 
z blahobytu či královské nemoci, jelikož trýznila panovníky nezřízeně holdující alkoholu a pojídající velké množství 
masa a vnitřností. Posléze však nebyla pouze výsadou dvora, ale s rostoucí dostupností potravin a bohatnutím 
obyvatelstva se dna rozšířila do podhradí a velkých měst. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE

• nemocní trpící dnou mají svého patrona? Je jím svatý 
Stapinus, francouzský biskup žijící na přelomu 7. a 8. století. 

• Marie Markéta rozená Černínová nechala v 18. století 
z vděčnosti za uzdravení svého manžela Františka Josefa 
z Valdštejna vystavět kapli zasvěcenou Stapinovi nad 
pramenem řeky Rokytky? 

Robert Jirásek,  
Byliny U černého orla, 
Praha

atý 
8. století. 

toletí 
Josefa
ad 



SVĚT MEDICÍNY 

9

OBOHACENÁ 
krevní plazma léčí pohybový aparát

Nepolykat hrsti prášků a přesto si ulevit od bolesti nebo urychlit hojení? Jde to. Stačí využít vlastní síly organismu. 
Ortopedie toto umí – používá krevní plazmu pacientů.

Využít léčbu 
obohacenou krevní 

plazmou tedy 
mohou jak aktivní 
sportovci, tak lidé 

v produktivním věku, 
ale i senioři.

asi 10 mililitrů krve. Poté stříkačku s krví vloží 
do centrifugy, kde je v průběhu pěti minut 
odstředěna plazma, v níž jsou koncentro-
vány krevní destičky a růstové faktory. Tuto 
plazmu pak lékař ihned aplikuje do místa 
poranění nebo do artrotického kloubu.

Pro koho je terapie určena?
Jedná se o podpůrnou terapii, která dokáže 
proces hojení urychlit až o 50 %. Léčba 
samozřejmě není úplně pro každého. Než 
ji zahájí, zhodnotí lékař zdravotnickou 
dokumentaci pacienta, především rentgeno-
vé snímky či operační protokol. Následuje 
odborné klinické a ultrazvukové vyšetření 
a posouzení vhodnosti léčby. Pomocí této 
terapie lze ošetřit většinu poranění šlach, 
svalů i vazů, včetně přetržených svalových 
vláken a zánětu šlach. Dobrou zkušenost 
mají ortopedi také u terapie artróz, dege-
nerativních zánětlivých procesů, u boles-
tivých syndromů z přetížení a svalových 
i šlachových poranění. Metoda léčby krevní 
plazmou se v poslední době používá stále 
častěji i v těžších případech. Existuje skupina 
pacientů, kteří potřebují endoprotézu, napří-
klad kyčelního nebo kolenního kloubu, ale 
z nějakého důvodu na operaci jít nemohou. 
I jim může tato metoda pomoci.
Využít léčbu obohacenou krevní plazmou 
tedy mohou jak aktivní sportovci, tak lidé 

v produktivním věku, ale i senioři. U nich 
se díky podpoře hojení leckdy přede-

jde přechodu pohybových obtíží do 
chronického stádia.

Kolik aplikací je třeba  
a kdo je platí? 
Počet aplikací obohacené krevní plazmy 
závisí na diagnóze pacienta a doporučení 
lékaře. Může se jednat o dvě až pět aplika-
cí. Metoda není nikde na světě, ani v USA, 
odkud přišla a kde ji také schválil Federální 
úřad pro léčiva, hrazena ze zdravotního 
pojištění. Pacient si ji musí zaplatit sám. 
Aplikace jedné dávky stojí zhruba 3500 – 
4000 korun podle pracoviště, kde zákrok 
provádějí.

Odborná spolupráce: MUDr. Miroslav 
Sinkule, ortoped pražské Nemocnice Na 
Františku a lékař národního basketbalového 
týmu.

Rychlejší hojení poranění kloubních chru-
pavek, svalů, vazů či šlach, ale také řešení 
lehčích forem artrózy. To všechno nabízí 
nedávno zavedená biologická léčba pohybo-
vého aparátu za pomoci plazmy, obohacené 
krevními destičkami. Zjednodušeně řečeno 
terapie krevní plazmou využívá přirozené 
regenerační schopnosti lidského těla, vlastní 
krev pacienta a v ní obsažené růstové faktory, 
uvolněné z aktivovaných krevních destiček.

Co to jsou krevní destičky?
Říká se jim také trombocyty a jsou součástí 
krve. Pokud není cévní stěna porušena, jsou 
trombocyty v klidu. Po porušení cévní stěny 
nebo po odběru krve se ovšem aktivují – uvol-
ňují bílkovinné složky s růstovými a protizá-
nětlivými faktory. Ty jsou nesmírně důležité, 
protože ve tkáních pohybového aparátu 
podporují hojivé a regenerační procesy.

Jak terapie funguje?
Pro léčbu krevní plazmou firmy dodávají or-
topedům speciální vybavení. Nejrozšířenější 
u nás je systém Arthrex ACP, jenž nabízí 
patentovanou dvouplášťovou stříkačku. Ta 
umožňuje, aby krev neopustila její sterilní 
prostředí až do konečné aplikace plazmy 
zpět do organismu.  Lékař odebere pomocí 
tenké jehly ze žíly na paži malé množství, 

Lékař odebere 
pomocí tenké jeh-
ly ze žíly na paži 
malé množství, 
asi 10 mililitrů 

krve
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Proč je třeba zuby čistit 
Na povrchu zubů dochází k trvalé tvorbě a usazování 
různých druhů povlaků. Tím hlavním je zubní plak, což 
je měkký bělavý mikrobiální povlak či jeho zminerali-
zovaná forma zubní kámen. Dále dochází k ukládání 
pigmentů z barevných nápojů, potravin nebo tabáko-
vého kouře.
Následkem toho vzniká onemocnění dásní a zubní 
kaz, což jsou nejčastější onemocnění v lidské populaci. 
Některé statistiky udávají, že zánět dásní postihuje až 
96 % obyvatel. Chronický zánět dásní vede ke vzniku 
parodontitidy (známější jako parodontóza), jejíž 
konečné stadium, stejně jako u zubního kazu, vede ke 
ztrátě zubu. To je pro většinu z nás nežádoucí.
Naštěstí hlavní příčinu problému známe, tou jsou 
právě bakterie přítomné v zubním plaku. Známe také 
způsob, jak jejich negativnímu vlivu jednoduše bránit 
- správnou ústní hygienou a pravidelnou návštěvou 
ordinace dentální hygienistky (dle mezinárodních 
standardů1x za 6 měsíců).
Nelze opomenout také pravidelnou preventivní 
prohlídku u stomatologa rovněž 1x za 6 měsíců.
Stomatolog je ten, kdo pacienta na dentální hygie-
nu doporučuje. Vzájemná spolupráce stomatologa 
a dentální hygienistky je neodmyslitelná. Zubní 
lékař na základě vstupního vyšetření vytvoří léčebný 
plán, jehož nedílnou součástí je tzv. hygienická 
fáze, tedy návštěva zubní hygienistky.

Jak probíhá návštěva dentální 
hygienistky
Nejdříve se provede vstupní vyšetření: vyšetření dásní - 
pomocí kalibrované sondy se měří hloubka prostoru mezi 
zubem a dásní. Je-li hodnota vyšší než 3 mm, jedná se 
o parodontitidu. Hodnotí se příznaky zánětlivých projevů 
na dásních, přítomnost povlaků a stav ústní hygieny.

DENTÁLNÍ HYGIENA 
- základ zdravého chrupu

Mnozí z nás ani netuší, 
co si mají pod pojmem 

dentální hygiena 
představit. 

Lenka Velebilová, 
dentální hygienistka,  
Praha 5

Po zhodnocení stavu je pacient seznámen s výsledkem 
a dalším postupem ošetření. 
Následuje základní ošetření - odstraňování všech škod-
livých povlaků z povrchu zubů a z povrchu kořenů 
zubů do hloubky 3 mm pod dásní. To probíhá cestou 
mechanicko-instrumentální. Základem ošetření je tzv. 
scaling - odstraňování povlaků pomocí speciálních ruč-
ních nástrojů scalerů a Gracyho kyret. Dále se využívá 
přístrojové techniky - utrazvuk, pískovač (Air – flow). 
Poté se zuby leští pomocí rotačních kartáčků a kalíšků 
v kombinaci se speciálními čistícími a leštícími pastami.
Po čištění následuje instruktáž ústní hygieny a výběr 
individuálních pomůcek pro domácí péči.
Je-li diagnostikována parodontitida, tzn. že došlo ke 
ztrátě závěsného aparátu zubu a k úbytku kosti, tvoří 
se tzv. parodontální choboty (pockets-kapsy), v nichž 
se hromadí škodlivé povlaky. Zde základní ošetření 
nestačí a je třeba provést hloubkové čištění (tzv. hlu-
boký scaling) a vyhlazení kořenů (root planing). To se 
provádí v lokální anestezii a je třeba dalších návštěv.
Po ukončení hygienické fáze následuje fáze udržovací. 
Pacient (klient) je zařazen do systému pravidelných 
návštěv (= recall).
Veškeré zákroky by měly probíhat bezbolestně 
a s ohledem na maximální komfort našich pacientů!

Kdy začít s dentální hygienou? 
Ideálně v dětském věku, jakmile je dítě schopno v klidu 
spolupracovat alespoň 20 minut. Většinou od věku 
3-4 let.

Říká se, že vše souvisí se vším, 
lidské tělo je toho důkazem, 
vše funguje ve vzájemných 
souvislostech. S odkazem na 
tento fakt bych ráda sdělila, 
že bylo na základě průzkumů 
zjištěno, že se škodlivé bak-
terie z dutiny ústní dostávají 
do krevního oběhu, a tím i do 
celého těla, a mohou se tak 
podílet na vzniku zánětlivých 
reakcí. Byla prokázána přímá 
souvislost mezi působením 
ústních bakterií a vznikem 
některých celkových one-
mocnění, jako je cukrovka, 
srdeční infarkt, osteoporóza, 
některá ledvinová a plicní 
onemocnění.  
Z toho vyplývá, že je-li naší 
snahou udržovat optimální 
orální zdraví, nestaráme se 
jen o zuby, ale působíme tím 
pozitivně i na naše celkové 
zdraví, a to jistě za tu snahu 
stojí, to má smysl.

Zjednodušeně řečeno, jedná se o profesionální čištění zubů. Nejde o zákrok kosmetický, ale léčebně preventivní. 
Provádí ho odborný zdravotnický pracovník - dentální hygienista či hygienistka – absolvent vyšší odborné školy nebo 
bakalářského studia v oboru dentální hygiena. Tento obor v ČR existuje teprve od roku 1996, tedy poměrně krátce 
v porovnání s tím, že jeho vznik se v USA datuje od roku 1913.

Jak sami poznáme 
onemocnění dásní? 
-dásně při čištění krvácejí
-dásně jsou citlivé, na pohled zarudlé, oteklé
-znatelný zápach z úst
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Poševní prostředí  
ve zdraví a nemoci 
Žena je ve fertilním věku chráněna před infekcí 
vnitřních rodidel komplexem ochranných mecha-
nismů. Jedním z nejvýznamnějších je normální 
poševní bakteriální flóra. Jedná se o společen-
ství přibližně padesáti druhů různých druhů 
bakterií s dominancí bakterií mléčného kvašení, 
tzv. laktobacilů. Poševní biocenóza tvoří ochran-
ný film pokrývající poševní sliznici, bránící po-
množení mikroorganismů působících zánětlivá 
onemocnění rodidel. Poševní laktobacily vytváří 
kyselinu mléčnou, která zajištuje silně kyselé 
prostředí (pH<4,2) bránící pomnožení pato-
genních mikroorganismů. Kromě toho produkují 
laktobacily též hydroperoxid a antibakteriálně 
působící bílkoviny (bakteriociny). Stav poševních 
mikroorganismů se mění s věkem, sexuální akti-
vitou, stavem pohlavních hormonů, hygienickými 
návyky, stavem imunitního systému a dalšími cel-
kovými chorobami. Porušení poševní biocenózy 
vede k pomnožení cizorodých mikroorganismů, 
které se projeví poševním výtokem a zánětem 
poševní sliznice. 90 % všech příčin poševního 
výtoku tvoří 3 původci: bakteriální vaginóza, 
vaginální kandidóza a trichomoniáza.

Nejčastější poševní infekce  
Bakteriální vaginóza je nejčastější porucha 
poševní biocenózy. Vzniká při potlačení 
poševních laktobacilů bakteriemi, které se 
množí v prostředí bez přítomnosti vzdušného 
kyslíku (anaerobní bakterie). Rizikovými faktory 
bakteriální vaginózy je promiskuita, těhotenství, 
nitroděložní antikoncepce. Bakteriální vaginó-
za je považována za rizikový faktor pro infekci 
řady sexuálně přenosných chorob včetně viru 
HIV. U těhotných žen může vést bakteriální 
vaginóza ke komplikacím těhotenství a porodu, 
jako jsou předčasný porod, předčasný odtok 
plodové vody, poporodní zánět dělohy a po-
ruchy hojení porodních poranění. Bakteriální 
vaginóza probíhá u 50 % žen bez nápadných 
příznaků. U druhé poloviny postižených žen 
se projevuje typickým poševním výtokem, 
který je našedlé barvy, je lepkavý a typicky 
zapáchá po rybách. Účinná léčba je prevencí 

JAK ZMÍRNIT 
typicky ženská trápení 

Zánět poševní sliznice patří k častým důvodům návštěvy ženy u gynekologa. Typickým příznakem zánětu poševní 
sliznice je výtok. Nejčastější příčinou poševního výtoku je bakteriální vaginóza (40 %) dále vaginální kandidóza 
(20 %) a trichomoniáza (15 %).  Velmi často je původ výtoku nerozpoznán a neléčen, což znamená riziko pro 
poruchy reprodukčního i obecného zdraví ženy. 

komplikací a vážných poruch zdraví. V léčbě 
se používají přípravky účinné proti anaerobním 
bakteriím podávané celkově ve formě tablet, 
nebo přípravků k lokální vaginální aplikaci 
(metronidazol, clindamycin, nově i vitamin C ve 
vaginálních tabletách).
Vaginální kandidóza je zánět poševní 
sliznice způsobený kvasinkami rodu candida. 
Kvasinky jsou normálně přítomny v pochvě 
a zažívacím traktu u 50 % žen. Za specifické 
situace se pomnoží asi u 50 % a vyvolají nepří-
jemné zánětlivé onemocnění poševní sliznice. 
Rizikovými faktory kandidózy jsou poruchy 
imunity, podávání širokospektrých antibiotik, 
cukrovka a těhotenství. Typickým příznakem 
poševní kandidózy je svědění, pálení a bolest 
rodidel. Výtok je bílý, hrudkovitý, tvarohu po-
dobný a nezapáchá. Šíření kvasinek na zevní 
rodidla je provázeno stupňujícím se pocitem 

svědění, které je ještě umocněno při močení. 
Vaginální kandidóza má sklon k recidivám. 
Obvykle se obtíže rozvíjejí pravidělně týden 
před menstruací. Opakující se průběh one-
mocnění může signalizovat poruchu imunity, 
nebo onemocnění cukrovkou. K terapii poševní 
kandidózy se používají antimykoticky účinné 
látky (imidazolové přípravky), podávané 
celkově, nebo intravaginálně. Lékaři je ceněný 
rychlý protizánětlivý a znecitlivující účinek ben-
zydaminu v léčbě kandidóz. Svědění, pálení a 
bolest ustoupí do několika minut po oplachu či 
výplachu. Benzydamin lze používat i preventiv-
ně (např. mezi cykly). U chronických potíží je 
dlouhodobá aplikace výplachů nezbytná.
Trichomoniáza je parazitární onemocnění 
způsobené prvokem bičenkou poševní, která 
je přenášena pohlavním stykem. K rizikovým 
faktorům patří rizikové sexuální chování, kouření 
a nitroděložní antikoncepce. Trichomoniáza 
může mít zcela bezpříznakový průběh. Hlavními 
symptomy onemocnění je hojný zpěněný výtok 
z rodidel působící svědění a pálení, obtíže se 
stupňují při močení. Nemocná může pozorovat 
krvavý výtok po pohlavním styku. Podobně 
jako bakteriální vaginóza znamená i trichomo-
niáza zvýšené riziko přenosu dalších sexuálně 
přenášených chorob a komplikací v těhotenství. 
Trichomoniáza je citlivá na metronidazol, který 
kromě anaerobních bakterií ničí i bičenku pošev-
ní. K úspěšnému zvládnutí infekce je třeba podat 
přípravek i partnerovi nemocné ženy. 

90 % všech příčin 
poševního výtoku 

tvoří 3 původci: bak-
teriální vaginóza, 

vaginální kandidóza 
a trichomoniáza.
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Hormonální antikoncepce je v České repub-
lice nejčastěji používanou antikoncepční 
metodou, kterou aplikuje 46 % žen fertilního 
věku. Širokému spektru přípravků kombi-
nované hormonální antikoncepce dominují 
přípravky v tabletové formě (orální antikon-
cepce) s nízkým a velmi nízkým obsahem 
estrogenů a s progestiny, které přinášejí vedle 
vysoké spolehlivost ochrany před nežádou-
cím otěhotněním i další specifické výhody. 
Nový směr vývoje hormonální antikoncepce 

představuje použití nových typů estrogenů 
(estradiol valerát). Kombinovaná orální 
antikoncepce obsahující estradiol valerát 
a progestin dienogest vychází z předpokladu 
příznivého metabolického působení této 
kombinace a omezení rizik onemocnění srdce 
a cév. Kromě toho je užívání kombinace 
estradiol valerát/dienogest spjato se silným 
omezením děložního krvácení, přípravek byl 
registrován jako léčebná metoda v řešení 
silného děložního krvácení. Dalším moderním 
trendem hormonální antikoncepce je změna 
způsobu podávání, kdy je zkracováno obdo-
bí, kdy žena hormonální přípravek neužívá 
(tzv. hormone-free interval). Prudký pokles 
hladiny hormonů v krvi a obnovení aktivity 
vaječníků mohou některé ženy vnímat nepří-
znivě. Někdy se objeví bolesti hlavy, poruchy 
nálad, meteorismus, křeče v břiše, pocity na 
zvracení, bolesti prsů nebo otoky. Nepřízni-
vé vnímání poklesu hormonálních hladin je 
u žen užívajících hormonální antikoncepci 

nejčastějším důvodem pro její 
vysazení. Úprava 

hormone-free 

MODERNÍ TRENDY 
v oblasti kombinované hormonální antikoncepce

intervalu je zaměřena právě na eliminaci 
těchto obtíží. Existuje několik cest ovlivnění 
hormone-free intervalu: zkrácení na méně 
než 7 dnů (režim 24 + 4), snížení frekvence 
(režim s prodlouženým cyklem), podávání 
malých dávek estrogenů v jeho průběhu nebo 
úplná eliminace (režim s absencí krvácení – 
nepřetržité podávání). Všechny typy aplikace 
modifikovaného hormone-free intervalu vy-
cházejí ze skutečnosti, že pravidelné děložní 
krvácení není předpokladem reprodukčního či 
obecného zdraví, jak se laici často domní-
vají. Ač je tabletová forma kombinované 
hormonální antikoncepce na trhu zastoupena 
nejvíce, jsou v současnosti dostupné i další 
typy: forma náplasti a vaginální kroužek. 

Hormonální náplast 
a poševní kroužek 
Tyto typy kombinované hormonální anti-
koncepce nekladou na uživatelku nároky 
každodenního užívání. Kombinovaná antikon-
cepční náplast uvolňuje denně do krevního 
oběhu přes pokožku účinnou dávku hormonů 
po dobu jednoho týdne (ethynilestradiol/
norelgestromin). Náplasti se aplikují po 
dobu tří týdnů s týdenní pauzou, kdy nastává 
pravidelné krvácení. Kombinovaný vaginální 
systém je tvořen rezervoárem tvaru kroužku, 
který denně uvolňuje kombinaci hormonů 
(ethynilestradiol/etonogestrel). Vaginální 
kroužek funguje po dobu tří týdnů a v prů-
běhu čtvrtého týdne po jeho vyjmutí nastává 
cyklické krvácení. Srovnáme-li tři typy apli-
kačních forem, tedy perorální, transdermální 
a vaginální, jsou spjaty s různým stupněm 
compliance. Compliance metody je míra 
shody mezi teoretickým doporučením lékaře 
a skutečnou praxí uživatelky. Metody s nízkou 
mírou této shody jsou zatíženy vyšším rizikem 
selhání. Naopak vysoká míra compliance je 
spjata s vyšší spokojeností uživatelek, která 
je prakticky vyjádřena vysokou mírou ochoty 
v používání přípravku pokračovat. Současný 
trh kombinované hormonální antikoncepce 
se vyznačuje širokým spektrem přípravků růz-
ného složení, konstrukce i aplikačních forem. 
Tato různorodost je předpokladem uspokojení 
téměř všech žen, kdy individuální volba reflek-
tuje nejen jejich očekávání, ale i racionální 
úvahu směřující cíleně k uchopení dalších vý-
hod, které antikoncepce poskytuje. Výhled do 
budoucnosti dává tušit další rozšíření spektra 

antikoncepčních přípravků. Předpokládá se 
použití dalších typů estrogenů. V tomto smyslu 
je často citován estetrol, přirozený estrogen, 
který se v lidském organismu vyskytuje 
v graviditě. Též užití nových progestinů bude 
zaměřeno na dosažení maximální bezpeč-
nosti a příznivých účinků v prevenci některých 
nádorových onemocnění (etsrogendependent-
ní nádory= nádory, jejichž vznik může být 
ovlivněn podáváním pohlavních hormonů). 
Kromě estrogenní a progestagenní složky se 
testuje i komponenta androgenní (mužské 
pohlavní hormony). Cílem třísložkové antikon-
cepce je omezit deficit mužských pohlavních 
hormonů s dopadem na poruchy nálad 
a snížení libida. Aplikační formy antikoncepce 
budou rozšířeny o další systémy s maximálně 
jednoduchým způsobem podávání. V budouc-
nosti je reálná též antikoncepce na úrovní 
ovlivnění genů, které řídí proces oplození. Ač 
jsou výsledky výzkumu lidského genomu velmi 
nadějné a dávají tušit budoucí cestu vývoje, 
v nejbližších letech bude pilířem metod plá-
novaného rodičovství i nadále kombinovaná 
hormonální antikoncepce ve svém širokém 
spektru možností. 

Hormonální antikon-
cepce je v České 

republice nejčastěji 
používanou antikon-

cepční metodou.
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Klimakterický syndrom je souborem projevů, 
které vznikají v důsledku nedostatku ženských 
pohlavních hormonů (estrogenů) při vyhas-
nutí funkce vaječníků. Ta nastává v našich 
podmínkách mezi 41-55 rokem života ženy. 
U některých žen se pokles hladiny estrogenů 
manifestuje nepříjemnými návaly horka a po-
cení, psychickými změnami jako jsou změny 
nálad a deprese, dále pak atrofií a suchostí 
sliznic a kůže. Nejnebezpečnějším projevem 
nedostatku estrogenů jsou změny struktury 
kostní tkáně, kdy dochází k jejímu progre-
sivnímu úbytku (osteoporóza). Komplikací 
osteoporózy jsou zlomeniny kostí, zejména 
zlomeniny krčku stehenní kosti, obratlových 
těl a kosti vřetenní. Dalším z metabolických 
projevů nedostatku estrogenů jsou změny 
profilu krevních tuků, které zvyšují riziko atero-
sklerózy. Tím se vysvětluje nárůst onemocnění 
srdce a cév u žen po menopauze. Léčba 
klimakterického syndromu by měla obsahovat 
komplexní opatření včetně aplikace zásad 
zdravého životního stylu, výživy, přiměřenou 
tělesnou aktivitu a vyloučení návykových 
látek, jako jsou kouření a alkohol. Pro udržení 
zdraví kostní tkáně je důležitý dostatečný 
přísun vápníku (1500 mg/den) a vitaminu D 
(800 mezinárodních jednotek/den). 

Jak se léčí příznaky 
klimakteria 
Hormonální terapie zůstává stále 
nejefektivnějším léčebným prostředkem 
klimakterického syndromu. Spočívá 
v podávání chybějících hormonů estro-
genů a progestinů (ženy po operativním 
vyjmutí dělohy jsou léčeny podáváním 
samotných estrogenů). U projevů klimak-
terického syndromu v období fyziologic-
kého přechodu je hormonální substituční 
léčba indikována v případě významných 

projevů vegetativních či organických, kte-
ré negativně ovlivňují kvalitu života ženy. 
Aplikace hormonů by měla být časována 
na období klimakteria po dobu nezbytně 
nutnou v minimálních dávkách, kterými lze 
dosáhnout potlačení projevů klimakterické-
ho syndromu. Původní představy o všeo-
becné prospěšnosti podávání steroidních 
hormonů v rámci léčby klimakterického 
syndromu významně ovlivněny výsledky 
studí zaměřených na bezpečnost a efek-
tivitu hormonální terapie žen, zejména 
studie WHI (Women’s Health Initiative). 
Byl prokázán příznivý účinek v preven-
ci osteoporózy a rakoviny děložního 
těla a tlustého střeva. Současně se však 
ukázalo, že hormonální terapie mírně 
zvyšují některá rizika kardiovaskulárních 
onemocnění a nádorů prsu. Riziko narůstá 
přímo úměrně s dobou podávání. Proto by 
měla být hormonální léčba doporučena 
na základě přesně stanovených kritérií. 
Primární indikací pro hormonální terapii je 
krátkodobá léčba závažných klimakteric-
kých obtíží. Hlavní zásadou hormonální 
terapie je užití nejnižších účinných dávek 
hormonů a zahájit hormonální terapii brzy 
po nástupu obtíží. Hormonální terapii je 
nutno doporučit v indikovaných přípa-
dech na základě zvážení poměru rizika/
výhody se zachováním principů bezpečné 
léčby a individualizovaného přístupu. 
Alternativou hormonální terapie je 
aplikace fytoestrogenů.  Jedná se o látky 
rostlinného původu s molekulou podobnou 
přirozeným savčím estrogenům fenolic-
kého charakteru (isoflavony, lignany, 
kumestany a stilbeny).  Mohou ovlivňovat 
estrogenové receptory, metabolismus 
syntézy proteinů a vápníku. Fytoestrogeny 
jsou intenzivně zkoumány a jejich význam 
pro prevenci či léčbu klimakterického syn-
dromu není zcela objasněn. Shoda byla 
dosažena v názoru, že jejich pozitivní 
účinek na zdraví obecně převyšuje poten-
ciální rizika. Doposud nebyla stanovena 
doporučená denní dávka fytoestrogenů, 
které jsou konstruovány ve formě potravi-
nových doplňků.

HORMONÁLNÍ TERAPIE 
klimakterického syndromu

Klimakterický 
syndrom je soubo-
rem projevů, které 
vznikají v důsledku 

nedostatku ženských 
pohlavních hormonů.

Materiál zpracován ve spolupráci  
s MUDr. Petrem Křepelkou, Ph.D. ,  
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí

Léčba by měla 
obsahovat kom-
plexní opatření 
včetně aplikace 
zásad zdravého 
životního stylu
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Na krásné a energické herečce a výtvarnici Janě 
Krausové by nikdo nepoznal, že léta musí bojovat se 
zdravotním handicapem.  
Právě kvůli němu se stala tváří projektu Bezlepkoví, 
který upozorňuje na důležitost včasné diagnostiky 
celiakie neboli nesnášenlivosti lepku.

Podpořila jste projekt Bezlepkoví, kte-
rý spustila loni na podzim společnost 
Aeskulab. Sama musíte kvůli nesná-
šenlivosti lepku dodržovat dietu. Jak 
jste tento zdravotní problém u sebe 
zjistila?
Bývala jsem nesmírně unavená a vy-
čerpaná. Dlouhodobě jsem se léčila se 
špatným trávením, myslela jsem si, že to je 
slinivkou, to ale nakonec lékařská zpráva 
vyvrátila. Také jsem neustále trpěla ané-
mií, čili nedostatkem železa v organismu. 
Nejvíc mě znervózňovalo, že jsem se 
s žaludečními bolestmi již probouzela, že 
mi bylo špatně hned od rána. Pak jsem 
si sama naordinovala detoxikační dietu, 
při níž jsem se mimo jiné musela zříci 
chleba a všech potravin z kvasnic. Tím, 
že jsem je omezila, se mi trávení podařilo 
upravit. Právě díky tomu můj lékař pojal 
podezření, že trpím nesnášenlivostí lepku. 
Navíc obě těhotenství jsem měla riziková, 
což může být podle odborníků příznak 

neléčené celiakie. Trápila jsem se mnoho 
let, než jsem si uvědomila, že tuto nemoc 
mám. 

Co byste doporučila lidem, kteří 
již léta mají potíže s trávením, ale 
o možnosti celiakie neuvažují, protože 
se bojí případných velkých omezení 
v dalším životě?
Projekt Bezlepkoví jsem podpořila ze-
jména proto, aby lidé věděli, že celiakie 
běžný život tolik neomezuje, že se s ní 
dá žít. Hlavním problémem je podle mne 
vysoká cena bezlepkových potravin. Kaž-
dému, kdo má podezření, že by nesnášen-
livostí lepku mohl trpět, bych doporučila, 
aby se nad touto možností zamyslel. 
Vyšetření radím všem ve svém okolí, kteří 
říkají, že mají problémy s trávením. Říkám 
to také ve své rodině, protože celiakie 
je dědičná. Moje maminka má podle 
všech příznaků také celiakii, nicméně si to 
nechce připustit a podstoupit gastroskopii. 

Právě gastroskopie je velice důležitá, pro-
tože celiakie se z krve nedá stoprocentně 
zjistit.

Prozradila jste o sobě, že v době, kdy 
byly Vaše děti malé, jste „na sebe dost 
kašlala“, co se týká péče o zdraví. Jak 
je to dnes? Staráte se o sebe, dbáte 
na prevenci?
Všechno, co se týká budoucnosti člověka 
a jeho zdraví, je zejména o prevenci. 
Kvůli zanedbávání prevence celá situace 
může dojít do krajností a z malých potíží 
se stanou vážné zdravotní problémy. Proto 
i já o své zdraví hodně dbám a snažím se 
zdravotním problémům předcházet.

Jste štíhlá a dobře vypadáte, určitě 
žijete zdravě. Prozradíte nějaké tipy, 
jak se udržovat v dobré kondici?
Důležité je vyhýbat se stresu, což se mi, 
vzhledem k mému povolání, moc nedaří. 
Žiju na venkově a stres často mívám, 
když musím cestovat do Prahy a zpátky 
v časovém presu. Snažím se dodržovat 
určitou životosprávu, to znamená dosta-
tečný spánek a zdravé stravování podle 
svých dispozic. Stravování je individuální, 
protože jsme každý jiný a můj jídelníček 
by nemusel vyhovovat někomu jinému. 
Nezbytný je pohyb a sport. Když mám 
volno, často chodím na procházky s dětmi 
a svými pejsky. Pobyt v přírodě je pro mě 
hodně důležitý. 

Vedou Vaše kroky někdy do lékárny, 
abyste zakoupila nějaké doplňky  
stravy, vitaminy či minerály? Nebo 
spoléháte na pestrou stravu?
Doplňky stravy si kupuji od svého lékaře, 
který mi je doporučuje podle toho,  
jak vypadá můj krevní obraz. Samozřej-
mě se snažím o pestrou stravu zahrnující 
zeleninu, ovoce a zdravé cukry, vyhýbám 
se solím a konzervantům. Nejím ani  
uzeniny. Minerály musím pravidelně 
doplňovat, protože by kvůli celiakii trpěl 
organismus jejich nedostatkem. Ale 
samozřejmě vím, že minerály z potravin 
jsou daleko účinnější než z vyráběných 
doplňků stravy.

Součástí zdraví je i psychická poho-
da. Jak si ji udržujete? Pomáhá Vám 

MÝM SNEM 
 je číst knížku nebo malovat
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i výtvarná tvorba, které se průběž-
ně věnujete?
Pomáhá mi, pokud na ni mám čas. 
Když hraju a zkouším na představení 
nebo točím nějaký film, nemaluju. 
Když mám volno, tak je mým snem 
sednout si někam s knížkou nebo 
malovat. 

Říká se, že výkon na jevišti divadla, 
pokud herec odehraje celé představe-
ní, je hodně fyzicky náročný. Jak se na 
večerní představení připravujete a jak 
pak odpočíváte?
Připravuju se samozřejmě tím, že si opaku-
ju text i se svými kolegy. Leckdy se nám to 
nedaří tak pravidelně, jak by bylo třeba, 
z čehož bohužel vzniká stres. V součas-
nosti hraji asi sedm různých představení, 
která si musím pravidelně opakovat. Od-
počívám doma se svým pejskem a chodím 
na procházky do přírody. 

Ve kterých divadlech a v jakých 
filmech Vás nyní můžeme vidět? 
A chystáte nějakou výstavu svých 
výtvarných děl?
Chystám vernisáž letos 3. dubna v praž-
ské galerii Platýz, další se pak plánují 
na jaro a léto. Divadelní diváci se na mě 
mohou přijít podívat do Studia 2 v paláci 
Fénix na Václavském náměstí v Praze, 
což je moje domovská scéna. V létě mož-
ná začneme zkoušet něco nového, ale to 
se nechte překvapit. 

Když mám volno, 
tak je mým snem 
sednout si někam 
s knížkou nebo 

malovat. 

Celiakální sprue 
neboli celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí 
na lepek (neboli gluten), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích 
obilí. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně, částečně geneticky předurčující.  
Samotná příčina celiakie (tzn. nesnášenlivost lepku) je trvalá a není v současné době vy-
léčitelná. Proto je jedinou terapií celoživotní vyloučení lepku z potravy. Na bezlepkovou 
dietu tělo příznivě reaguje velmi rychle. Lidé s těžkou akutní formou celiakie (tzv. floridní) 
musejí zpočátku vynechat mléko, tučná jídla, těžké a dráždivé potraviny. To je nutné 
během doby, než se vzpamatuje sliznice tenkého střeva. Po jejím zahojení je možné jíst 
všechny potraviny, které neobsahují lepek. 
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NEPŘÁTELÉ ČLOVĚKA 
pod mikroskopem 

PharmDr.
MVDr.Vilma Vranová,, 
Ústav aplikované farmacie 
FAF VFU Brno

Jako tzv. antropozoonózy se označují infekce, které mohou být přeneseny ze 
zvířete na člověka. Přenašeči mohou být jak bezobratlí, například členovci (klíšťata, 
komáři, blechy, vši), tak i obratlovci. Původce onemocnění se do kontaktu s člově-
kem dostává nejrůznějšími způsoby, např. při napadení hmyzem, poranění zvíře-
tem, kontaminací potravin apod.

Nebezpečí z volné přírody  
K nejčastějším na člověka přenosným nákazám 
v České republice patří salmonelóza, yersini-
óza, toxoplasmóza, tularémie, leptospiróza 
a listerióza. Dříve velmi obávaná vzteklina 
téměř vymizela díky intenzivní práci veterinární 
služby - v ČR nebyla diagnostikována od roku 
2002. 
V celosvětovém měřítku je nejčastějším pře-
našečem nemocí komár, přenašeč zejména 
malárie, japonské encefalitidy, žluté zimnice 
nebo horečky dengue. V naší zemi jsme více 
ohroženi chorobami, které přenáší klíště obec-
né, tj. zejména lymeská borelióza a klíšťová 
encefalitida.

Klíšťata stále hrozí
Lymeská borelióza je onemocnění způso-
bené průnikem spirochét Borrelia burgdorferi 
spp. do krevního oběhu s následným usazením 
v různých orgánech - kloubech, srdci, ner-
vovém systému. Podle lokalizace se objevují 
různorodé potíže a bolesti. Borelióza se léčí 
antibiotiky, užívá se i imunomodulační a sym-
ptomatická léčba. Výskyt boreliózy v posled-
ních letech prudce vzrostl v USA i v Evropě. 
Nelze vyloučit, že jedním z důvodů častěji 
hlášených případů je větší povědomí o nákaze 
a lepší diagnostické možnosti. Možnou preven-
cí je ochrana před klíšťaty, popř. jejich urych-
lené odstranění. Otázka vakcinace je sporná. 
Byla vyvinuta vakcína, ale díky proměnlivosti 
borrelií nebyla účinná proti všem subtypům. 
Měla také mnoho nežádoucích účinků, proto 
byla stažena z trhu. 
Další nemocí, kterou přenášejí klíšťata, je klíš-
ťová encefalitida, závažná akutní infekce 
centrálního nervového systému způsobená 
flavivirem. Je to onemocnění s přírodní ohnis-
kovostí, onemocnění zvířat, které se vyskytuje 
v přírodě nezávisle na člověku. Člověk se 
může nakazit, pokud do takového ohniska 
přijde a je napaden klíštětem, popř. se infikuje 
při odstraňování klíštěte ze zvířat. Onemocnění 
má ve většině případů dvě fáze. První příznaky 
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Zesílený účinek přípravku FRONTLINE Combo® zajišťuje 
hubení nejenom dospělých blech na psech a kočkách, 
ale také jejich vývojových stádií - vajíček a larev, po 
dobu až 8 týdnů*. Hubí také klíšťata, proti nimž je 
účinný až 1 měsíc* od aplikace. To jsou důvody, pro 
něž je FRONTLINE Combo® v ochraně psů a koček proti 
blechám a klíšťatům přípravkem č. 1, na celém světě.

* u psů

Uvolněte
ničivou sílu 
proti blechám a klíšťatům.

www.f ront l inecz.com

se objeví obvykle po inkubační době 7 – 14 dní jako nespecific-
ké chřipkové příznaky. U abortivní formy proběhne pouze tato 
fáze. V ostatních případech asi 4 – 10 dnů po odeznění prvních 
příznaků dojde k druhé fázi onemocnění, při níž je zasažena 
centrální nervová soustava. Při léčbě se pouze potlačují jednotlivé 
příznaky. Mezi hlavní preventivní opatření patří ochrana před 
klíšťaty a zejména vakcinace. 

Nehlaď kočce uši
Toxoplazmóza, která ve své latentní formě postihuje přibliž-
ně jednu třetinu světové populace, patří k nejčastějším infekcím 
vůbec. Původcem toxoplazmózy je kokcidie Toxoplasma gondii. 
Parazit dokáže infikovat prakticky všechny teplokrevné obratlov-
ce; definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy, mezihostiteli jsou 
především myšovití hlodavci, může se jím stát i člověk. K naka-
žení člověka může dojít dvojím způsobem – přímo oocystami od 
nemocných koček, například při čištění kočičích záchodů, práci 
s půdou, při konzumaci kontaminované syrové zeleniny nebo 
nedostatečně tepelně upravených potravin živočišného původu. 
K přenosu infekce může dojít i přes placentu z matky na plod. 
Toxoplazmová infekce může postihnout kterýkoliv orgán, pro 
vlastní průběh onemocnění má rozhodující význam imunitní stav 
organismu – u lidí s fungující imunitou probíhá většinou zcela ne-
nápadně. To potvrzuje i skutečnost, že protilátky, svědčící o pro-
běhlé nákaze, má v ČR zhruba třetina populace. Vážné následky 
může mít znovuvzplanutí skryté infekce při stavech nedostačující 
obranyschopnosti – imunosupresivní léčba, chemoterapie, AIDS 
apod. Bezpříznaková forma toxoplazmózy nevyžaduje specific-
kou léčbu, infekce sama přechází do celoživotní „spící“ formy. 
Léčba se provádí u těhotných žen a dětí s vrozenou infekcí, dětí 
do 5 let věku, jedinců se sníženou imunitou.

Prevence nadevše 
Nákazy přenosné ze zvířete na člověka 
představují významnou část hlášených 
infekčních onemocnění v České republice, 
přenáší je celá řada živočichů. Znalost 
a dodržování preventivních opatření může 
významně snížit riziko nákazy.
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ROSTLINKY A BYLINKY 

ZAJÍMAVOSTI 
ze světa léčivých rostlin

Přes nesporný pokrok lékařských a biologických věd zejména v posledních desetiletích si léčivé rostliny stále udržu-
jí významnou pozici v léčbě mnoha onemocnění. Účinek odvarů a nálevů z bylin nastupuje obvykle zvolna, čehož 
se využívá zejména v případě chronických zdravotních obtíží. 

Otec daroval synovi  
kus jater
Před jistou smrtí zachránil otec svého 
půlročního syna, když mu daroval část 
svých jater. Malému Vojtovi orgán 
v únoru transplantovali lékaři české-
ho Institutu klinické a experimentální 
medicíny. Chlapeček přišel na svět 
s několika vrozenými chorobami jater, 
včetně cirhózy. Jeho stav se prudce 
zhoršoval a naděje, že se pro šestiki-
lové dítě najde vhodný zemřelý dárce, 
byla téměř nulová. Vojtův otec neváhal, 
část svých jater nabídl a naštěstí byl 
vhodným dárcem. „Odebrat část 
životně důležitého orgánu zdravému 
člověku a tu pak transplantovat dětské-
mu příjemci je jedna z nejobtížnějších 
transplantací. Pro malého Vojtu nebyla 
jiná možnost,“ říká přednosta Kliniky 
transplantační chirurgie MUDr. Jiří 
Froněk, který obě operace prováděl. 
Odebrání štěpu jater a jejich transp-
lantace trvaly celkem 11 hodin a vše 
dopadlo dobře. Vojtova nová játra 
fungují na výbornou.

Svět rostlin překvapuje 
svým bohatstvím
V současnosti se v Evropě k terapeutickým 
účelům používá asi 2000 druhů rostlin, 
z toho v ČR přibližně 300. Sbírají se ve 
volné přírodě, ale též je záměrně pěstu-
jeme v polních kulturách (v EU asi 130 
– 140 druhů). K u nás nejvíce sbíraným 
patří šípky, listy břízy, maliníku, ostružiníku 
a kopřivy, květ bezu černého a lípy a nať 
třezalky, řepíku a přesličky. Nejčastěji 
je v Česku pěstován kmín, ostropestřec 
mariánský, námel a heřmánek. Výkupny 
léčivých rostlin od sběračů i pěstitelů pro 
potřeby farmaceutického průmyslu a léká-
ren nakupují cca 70 druhů rostlin. Léčivé 
byliny představují i zajímavý exportní arti-
kl, neboť např. český heřmánek je ve světě 
vysoce ceněný pro stabilní obsah účinných 
látek a kvalitu. 

Proč jsou léčivky  
oblíbené 

Z průzkumu uskutečněného časopisem 
Farmaceutický obzor vyplynulo, že 
k nejvíce klienty lékáren oblíbeným 
bylinkám patří lípový květ, dále nať 

šalvěje, zeměžluči a třezalky, květy diviz-
ny a bezu, kořen kozlíku a dubová kůra. 
Také bylo konstatováno, že k léčivkám 
inklinují zejména starší lidé a ženy. Senioři 
a lidé užívající vícero druhů léků preferují 
bylinné čajové směsi, kdežto mladší věko-

vé skupiny žádali spíše tabletovou formu 
s rostlinnými výtažky kvůli většímu 
komfortu užívání.     

Nároky na skladování 
zvládne každý 
Aby si bylinky uchovaly své léčivé schop-
nosti, musí být správně skladovány. Tak 
např. květ divizny je třeba schraňovat 
v dobře uzavřených a předem vyhřátých 
nádobách. Badyán ponecháváme vcelku, 
jalovčinky, šafrán, hřebíček, oplodí pome-
ranče, vanilkové lusky, kořen rebarbory 
a kostivalu opět v pečlivě utěsněných 
dózách, chráněných před světlem a hmy-
zem.  Zásoby lípového květu, mateří-
doušky, listů meduňky a máty je vhodné 
obměnit každý rok, protože po několika 
měsících ztrácejí vonnou silici a pozbývají 
účinnosti. Naopak v případě krušinové 
kůry je roční skladování žádoucí, neboť 
látky v ní obsažené teprve po uplynutí této 
doby přecházejí na sloučeniny s očekáva-
ným projímavým účinkem. 

Dočkáme se dalších 
překvapení? 
Léčivé rostliny určitě neřekly své poslední 
slovo. Na celém světě probíhá výzkum je-
jich obsahových látek s cílem najít léky na 
závažné nemoci, které i v 21. století sužují 
lidstvo. Pro domácí používání a přípravu 

čajů je dobré se řídit zdravým selským 
rozumem a zachovávat, jako ostatně ve 
všem, přiměřenost. 
Mějme na paměti, že sebeúčinnější bylinky 
nejsou všemocné a že kromě popíjení 
čajů bychom se měli sami k sobě chovat 
s daleko větší ohleduplností, než tomu ve 
skutečnosti je.

Léčivé rostliny určitě 
neřekly své  

poslední slovo

isem 
že 
ým 
ať 
diviz--

ůra. 
m 
enioři 
ferují 
věko-
formu 
u 

ívání alidstvo. Pro domácí použ přípravu 



DĚTI

19

Čeští rodiče jsou naštěstí dost uvědomělí. „S potěšením musím kon-
statovat, že drtivá většina rodičů na preventivní prohlídky svých dětí 
dochází řádně do ordinace ‚svého‘ zvoleného pediatra,“ říká  
MUDr. Milan Kudyn, praktický lékař pro děti a dorost, který má 
soukromou praxi v Praze. Zákon udává kolikrát, jak často a kvůli čemu 
mají rodiče svého potomka k lékaři na prevenci přivést.
U kojenců do jednoho roku věku jde o devět návštěv kojenecké po-
radny, dále pak děti přicházejí každé dva roky až do dovršení 19 let 
věku. Na každé dítě by měl mít lékař při prohlídce čas 15 – 20 minut. 
Nedílnou součástí preventivní prohlídky bývá povinným očkovacím 
kalendářem předepsaná vakcinace dítěte. Na tyto prohlídky přijdou 
většině rodičů starších dětí pozvánky poštou či emailem, u kojenců 
a menších dětí pak maminka při prohlídce dostane termín následující 
návštěvy ordinace. „Z vlastní praxe mám zkušenost, že většina rodičů 
přistupuje k prevenci u dětí aktivně a zodpovědně, leckdy vyžadují 
zápis o provedené prohlídce i očkování do Zdravotního a očkovacího 
průkazu,“ dodává doktor Kudyn.

Očkování ano či ne
Vzhledem k tomu, že rodiče jsou u každé preventivní prohlídky přítom-
ni, může je lékař aktivně zapojit do zdravotní péče o dítě, může je 
v tomto ohledu vzdělávat. Je ale na rodičích samotných, jak s doporu-
čením dětského lékaře naloží. V posledních měsících se v ordinacích 
pediatrů množí dotazy na „správnost“ a „nezbytnost“ základního 
očkování dětí proti infekčním chorobám. Rodiče se obávají možných 
zdravotních komplikací, které by mohly ohrozit další vývoj dítěte. 
„Nechci zde tuto citlivou otázku rozvádět, ale je fakt, že od dob pana 
Pasteura nikdo lepší ochranu proti infekčním nemocem nevymyslel. 
Je na každém dětském lékaři, aby bez emocí pochybující mamince 
situaci kolem očkování vysvětlil. Rozhodnutí je, i přes platné legislativní 
normy, zase jen a jen na ní,“ uvádí doktor Kudyn.

Jsou děti zdravější než kdysi?
Díky pravidelnému očkování dětí téměř vymizely život ohrožující infekční 
nemoci. Jak ale upozorňuje doktor Kudyn, zejména v posledních letech 
významně narůstá počet dětí s atopickými nemocemi, jako jsou alergie, 
ekzémy či záněty, uzavírající průchodnost průdušek, kterým se odborně 
říká obstruktivní. Bohužel tento nárůst se týká už i dětí předškolního 
věku. Odborníci poukazují, že na vině je stoupající znečištění ovzduší.

Co proti tomu dělat? Pediatři i alergologové doporučují režimová kli-
matologická opatření – to znamená jezdit na školky a školy v přírodě, 
na ozdravné pobyty u moře a podobně, což pomůže zmírnit obtíže 
malých pacientů.

Obezita a špatná záda
U předškolních dětí se dnes pediatři setkávají častěji s poruchami řeči. 
Děti více než dříve vyžadují aktivní logopedickou péči pro dyslalii, 
což je špatná výslovnost r, ř a sykavek. Narůstají rovněž počty dětí 
s nadváhou. Obezita dominuje zejména u těch školních. Není však za 
tím třeba hledat nějakou epidemii zlé nemoci. Většinou za to může na-
prostý nedostatek pohybu a špatné stravovací návyky. Pediatři v ordi-
nacích řeší stále více školních dětí s vadným držením těla a počínající 
skoliosou pateře. „Když vidím každé ráno drobné děvčátko, vlekoucí 
do školy objemný batoh školních pomůcek, ani se tomu nedivím,“ 
konstatuje doktor Kudyn. Naštěstí přibývá rodičů, kteří si začínající 
zdravotní obtíže svého dítěte uvědomují a snaží se s pomocí lékaře 
o změny životního stylu potomků, a leckdy tedy celé rodiny.

CHODÍTE S DĚTMI 
na preventivní prohlídky?

Nejen dospělí lidé musí myslet na zadní kolečka a starat se o své zdraví tak, aby se pokud možno včas vyhnuli 
nemocem. U dětí je zdravotní prevence snad ještě důležitější.

Díky pravidelnému očkování dětí 
téměř vymizely život ohrožující 

infekční nemoci.



Americká značka Thursday Friday vy-
tváří parodie na takzvané „it-

-bags“ - ikonické, legendár-
ní a hlavně slavné kabelky. 
Na kvalitní plátěnou tašku 
natisknou fotku nejslavněj-
ších kabelek třeba z dílny 
Chanel nebo Balenciaga 

a výsledným produktem 
je vtipná, stylová a přitom 

praktická taška.
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Pracující ženy jistě ocení 
kabelku, do které se vejde 
i notebook. Firmy dnes 
vyrábějí i kousky, které 
jsou trendy a navíc se do 
nich pohodlně vejdou 
i osobní věci.

Crossbody: Skvělý tip pro volný čas, 
ženy na mateřské dovolené a všechny, 
které chtějí mít volné ruce. Nezapo-
meňte si ji při koupi ale vyzkoušet. 

Hlavně vysoké ženy by 
mohly mít problém s délkou 

ucha. Ideální umístění je do 
pasu. 
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KABELKA: 
Nezbytná součást šatníku každé ženy
Kabelka, to magické slovo staré jen pár století, nenechá nikdy žádnou ženu v klidu. Kolik jich má každá žena mít 
ve svém šatníku? Kolik je vlastně tak akorát? Na to neexistuje žádný správný manuál, ale malý návod bychom tu 
pro vás měli, protože pro každou příležitost se hodí jiný typ.

Pokud si chcete do svého šatníku 
pořídit černou kabelku, zkuste se poo-
hlédnout po netradičním zpracování. 
Například červené linie kabelku krásně 
oživí, a přesto ji můžete kombinovat 
se vším. 

Baťa, 2599 Kč.

, p j
e vším. 

99 Kč.

Menší kabelka DKNY 
je praktická pro svoji 

variabilnost. Ze 
dvou řetízků vytvoříte 

jeden a pak se 
dá snadno nosit 

„crossbody“.  
Cena 4275 Kč.

Poslední dvě sezóny se 
nosí brašny a i ty se dají 
přepásat přes tělo. Scotch 
& Soda je dobrým 
tipem pro vyznavač-
ky ethno stylu. Za 
4030 Kč ji prodává 
Differentfashion.cz.

jí 
tch 

Černo-bílá kostkovaná taška nejen na 
notebook Pijama, Zoot.cz, 899 Kč

V Čechách seženete na  
www.Bohemic.com, 890 Kč.

y jistě ocení 
které se vejde 
Firmy dnes 
usky, které

navíc se do 
ně vejdou 
.
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V ČechácČ h
www.Bohem
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Základem každého šatníku by měla být černá 
nebo hnědá kvalitní kabelka, která se hodí pro 
běžné nošení po celý rok. Velikost by si měla 
každá žena určit dle svých osobních potřeb. 
Neopomeňte však na vhodný výběr ke své 
postavě. Drobnějším ženám budou více slušet 
střední velikosti hranatého nebo oválného 
tvaru, naopak plnější postavy by měly volit typ, 
kterému se říká shopper.

Shopper  velbloudí barvy LYDC, 
Zoot.cz, 1499 Kč 

Psaníčko, nepostradatelný partner na všechny spo-
lečenské akce. Vyvarujte se společenského faux pas 

a nikdy si například neberte velkou kabelku do divadla. 

Zlaté psaníčko využijete opravdu několik 
sezón. Za 299 Kč jej nabízí F&F.

Máte-li rády netradiční zpracování a pod-
porujete lokální trh, kupte si Zoot Lokál 

psaníčko. Plstěná verze za 599 Kč vám jistě 
udělá radost celý rok.

Ps
leč

a ni

Pro milovnice Španělska je jasnou volbou 
značka Desigual. Differentfashion.cz ji 

prodává za 1490 kč.

Rozmazlujte se a pořiďte si módní výstřelek, či 
sezónní kousek. V létě vsaďte na barvy a naopak v zimě 
na kožešinovou variantu. 

či 

Máte rády světové 
značky? DKNY je 
právě ten správný tip 
pro vás.  
Cena 7275 Kč.

Naopak levnější varianta sezón-
ní verze je černo modro bílá F&F 
za 379 Kč.

Plátěná taška, kterou navrhla Aňa Ge-
islerová pro speciální kolekci Dobro, 

Zoot.cz, 169 Kč

( LíDr )

A v neposlední řadě, zapomeňte na igelitové tašky 
a pořiďte si jednu nápaditou plátěnou. Dají se 
sehnat opravdu zajímavé, které někdy mohou směle 
nahradit i „opravdovou“ kabelku.

Plát
isle

Z

A v neposledn
a pořiďte si je
sehnat opravd
nahradit i „op

na kožešinovou variantu. 

Naopak levně
ní verze je čer
za 379 Kč.
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Výrazné barvy nebo 
přirozený, takzvaně nude 
look?
Obojí je správně, záleží na vašem založení. 
Vyberte si to, v čem se budete cítit dobře. Vý-
raznější odstíny očních stínů a rtěnek kombinujte 
s přirozeným a zářivým make-upem nebo si 
zvolte prostě jen nenápadné líčení nude. Nikdy 
neuděláte chybu, když se před zkrášlováním 
postaráte nejdříve o zdravou pleť. Měla by být 
dokonale čistá a dostatečně hydratovaná, aby 
byl make-up dokonalý. Vězte, že žádný vizážista 
bez této přípravy s líčením nezačne.  

Pastelky a tužky na oči 
Letošní trendy v líčení očí přejí třpytu a barvám 
v odstínech tělově světlé, pastelově zelené, fial-
kové, zářivě modré nebo růžové. Nemusíte se 

HVĚZDNÝ MAKE-UP 
pro letošní jaroS každým jarem přicházejí nové módní trendy, které jsou 

doprovázené nápaditým líčením. Pro letošní jaro se můžete 
inspirovat svátkem módy, neworským Fashion Weekendem, 
celebritami a triky vizážistů. Jaké budou nejnovější trendy pro 
nadcházející sezónu?

Saténová tužka na rty Lip Pencil, odstín TimanFaya Satin, 
Nars (koupíte v Sephoře), 690 Kč 
Ultrazářivý lesk na rty Glos Prodige, odstín 11 coral tulip, 
Clarins, 460 Kč 
Hydratační rtěnka Grand Rouge, odstín Corail Incadescent, 
Yves Rocher, 325 Kč 
Barevný korektor a péče o pleť v jednom, CC cream SPF 35, 
Bobbi Brown, 980 Kč
Zlaté nektarové, korálové i růžové perlové pigmenty,  
Shimmer Brick Apricot, odstín Apricot, Bobbi Brown, 1240 Kč

Eye Designer Refill, Oční stíny, Artdeco, náplně v pastelových 
tónech, 259 Kč
Aplikátor ve 3D pro ultra tenké linky nebo širší, voděodolné, 
Scandaleyes Thick&Thin, Rimmel, 149 Kč
Šikmý hranatý hrot vytvoří přesnou čáru, Mega liner, Bouro-
jois, 250 Kč
Stíny kryjí podle intenzity nanášení, Mono Pudrové oční stíny, 
Couleurs Nature, Yves Rocher 239 Kč
 Gelová báze s jemnými pigmenty Fit Me, Maybelline, 
299,90 Kč

spoléhat pouze na pudrové barvičky z paletky 
a zjednodušte si práci se stínováním s barevnou 
tužkou. Měla by být dostatečně měkká, aby se 
dobře roztírala. Jemné kajalové tužky na oči ob-
sahují intenzivní pigmenty a silikonový vosk pro 
snadnou aplikaci a jejich výhodou je dlouhotrva-
jící efekt. V trendech není jen černá nebo hnědá, 
na výběr je zelená, azurová, fialová i modrá. 
Nejdříve vykreslíte silnější barevnou linku podél 
řas a pak ji jemně roztírejte aplikátorem nebo 

prstem směrem k vnějšímu konci obočí, oko se 
opticky protáhne do tvaru očí kočičích. Možnos-
tem, jak stín nanést se meze nekladou. Můžete 
je vymalovat pouze na horním víčku, takto se 
více otevře. Pokud si potrpíte na romantické líče-
ní, řasenku naneste pouze na horní řasy nebo 
ji vynechte. Výtvarnou práci doladíte tak, že na 
spodní víčko jemně rozmažete štětečkem nebo 
malíčkem rozjasňovač, což je dobrá finta pro 
odpočatý a svěží výraz celého obličeje. 



TIP: kočičí oči
Velký hitem je stále elegantní 
černá oční linka, nezapomenutelná 
u hereckých hvězd Brigitte Bardoto-
vé nebo Catherine Deneuve. Práci 
s jejich vykreslením vám usnadní oční 
linky s aplikátorem ve tvaru fixy. Jen 
nezapomeňte na konci víčka táhnout 
ji směrem nahoru, aby oko nevypa-
dalo uzavřené a tím menší. Hitem je 
extravagantnější líčení, kdy můžete 
vykreslit linky nad sebou – dvě i tři, 
záleží na odvaze. Jednu veďte kolem 
řas a druhou třeba v ohybu horního 
víčka. V nových trendech se opět ob-
jevuje bílá tužka, kterou vykreslíte na 
spodním víčku téměř uvnitř oka linku, 
která dodá vašemu pohledu jas. 
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Rty v barvě pomerančů
Oranžová rtěnka je pro letošní rok velkým 
hitem, stále častěji si své rty zdobí celebrity 
na červeném koberci. Je jemnější variantou 
červené rtěnky. Skvěle vynikne na tmavší 
nebo opálené pleti k hnědým nebo medo-
vým vlasům, pozor, ke světlé pokožce však 
neladí. Zradit může tam, kde není barva 
zubů dokonale bílá a upozorňuje na ne-
dokonalosti na pleti. Rty můžete potáhnout 
oranžovým matem, pro méně odvážné jsou 
lepší jemné lesky s  třpytkami nebo se kombi-
nuje mat a lesk. Líčení vždy začněte tím, že 
vykreslíte světlejší tužkou na rty okraj a pak 
teprve sáhněte po rtěnce. Pokud si netroufáte 
na „oranžový“ hit, najdete na škále jarních 
barev odstín tělový, růžový i růžově hnědý. 

Překypujte svěžestí
Vaše pleť by měla být na jaro zahalená 
v intenzivní záři rozjasňujících make-upů 
a pudrů s hedvábnými texturami, sametový-
mi gely s částečkami, které odrážejí světlo. 
Používají se lesklé efekty a zemité, od světlé 
po korálově oranžové tóny. Třpytivý lesk by 
se měl odrážet na lícních kostech a okolo 
rtů a i na spáncích. Naneste na velký štětec 
třpytivý pudr a tato místa jemným poťukává-
ním ozdobte. Může vám k tomu skvěle po-
sloužit světlý bronzující pudr. Zářivý make-up 
získáte bleskurychle s pomocí oblíbených 
BB krémů. Zdravý vzhled vytvoříte tvářenkou 
v krémovém složení. Roztírejte malé množství 
prsty vždy přes make-up a pak přepudrujte, 
vyhnete se flekům. 

(FrTě)


