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Európska lieková agentúra

Ako prebieha schvaľovací proces vakcín proti
ochoreniu COVID-19 v Európskej liekovej
agentúre
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Všetky schvaľovacie procesy v Európskej liekovej agentúre (EMA) majú svoje jasné pravidlá a postupy. V prípade vakcín proti ochoreniu COVID-19 hrá EMA dôležitú úlohu nielen
pri schvaľovaní, ale aj pri vývoji, vedeckom hodnotení, už spomínanom schvaľovaní a monitorovaní vakcín COVID-19 v Európskej únii.
Je dôležité pripomenúť, že očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 sa vyvíjajú, hodnotia
a schvaľujú podľa platných regulačných pokynov
a právnych požiadaviek EÚ.

Od decembra minulého roka, kedy EMA podmienečne schválila prvú vakcínu
proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH), svoje pozitívne rozhodnutie zopakovala začiatkom januára a rozhodla o podmienečnom
schválení druhej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Moderna, Biotech Spain).
V týchto dňoch (polovica januára) začína EMA kontrolný proces s vakcínou firmy Janssen-Cilag International N.V., a dokončuje rozhodovací proces s vakcínou firmy AstraZeneca.
Prvé dve podmienečne schválené vakcíny majú rovnaký princíp navodzovania imunity proti vírusu SARS-CoV-2. Obsahujú messengerovú RNA proteínu z
vírusu SARS-CoV-2, teda neobsahujú vírus samotný, a preto by nemali vyvolať
ochorenie COVID-19. Prítomnosť messengerovej RNA v organizme pripraví organizmus na rozpoznanie vírusu SARS-CoV-2, naučí ho produkovať protilátky,
a ak sa vírus dostane do organizmu, organizmus už má pripravené protilátky
proti nemu a dokáže rýchlo vírus eliminovať.
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Vakcína čakajúca na podmienečné schválenie firmy AstraZeneca pracuje na
inom farmakologickom princípe. Táto vakcína obsahuje iný vírus – adenovírus, ktorý obsahuje „genetickú podstatu“ vírusu SARS-CoV-2. Následné kroky
organizmu sú v podstate rovnaké ako u predchádzajúcich dvoch vakcín, naučí sa s vírusom bojovať a následne pri kontakte produkuje protilátky rýchlejšie
a efektívnejšie.
EMA pracuje v tomto momente nielen na schvaľovaní, na rozhodovaní, na monitorovaní, ale snaží sa aj vysvetliť laickej verejnosti ako pracuje rýchlejšie, ale
rovnako efektívne či efektívnejšie, aby vakcíny podmienečne schválila v kratšom čase. Pripravila nielen textové, ale aj obrázkové vysvetlenia (všetky sú
umožnené voľne ich šíriť) celého procesu, aby očkovaniu dôverovalo čo najviac európskej, ale aj celosvetovej populácie, pretože to je jediný predpoklad
ako zvládnuť prítomnosť vírusu ochorenia COVID-19 na svete.

Celý proces je nakreslený v šiestich obrázkoch, pričom prvý predstavuje proces malých experimentálnych pozorovaní a dozorovanie farmaceutickej kvality. Druhý predstavuje in vivo a in vitro štúdie, tretí klinické štúdie na ľuďoch, následne nasleduje rozhodnutie EMA a odporúčanie či neodporúčanie Európskej
komisie pre schválenie, produkcia vakcíny a bezpečnostné štúdie.
Zaujímavé sú aj vysvetlenia, ako a prečo dokáže EMA v prípade vakcín proti ochoreniu COVID-19 rozhodovať rýchlejšie a efektívnejšie. V prvom rade
upozorňuje na fakt, že nepoľavila z regulačných štandardov a podmienečne
schválené vakcíny sú bezpečné, kvalitné a účinné. Modré obrázky poukazujú
na štandardné postupy, červené obrázky platia v prípade schvaľovania vakcín
proti ochoreniu COVID-19.
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Vývoj vakcíny COVID-19 je komprimovaný v čase s využitím rozsiahlych súčasných poznatkov o vývoji vakcín. Teda vývoj je rýchlejší a vakcína je dostupná
v čase skôr ako iné vakcíny.

Pri výskume a vývoji sa spoliehajú na viac zdrojov a procesov prebiehajúcich
súčasne.

Medzi firmami vyvíjajúcimi vakcínu proti ochoreniu COVID-19 a autoritou
prebieha včasný a nepretržitý dialóg, pričom je do tohto dialógu prizvaných

násobne viac vedcov a vedeckých expertov ako za štandartných podmienok
schvaľovania.

Posledná názorná ukážka predstavuje priebeh štandardného a vakcinačného
registračného procesu z pohľadu času.

Aj týmito krokmi a názornými obrázkami sa EMA snaží podporiť celoeurópsku snahu ukotviť, či zdvihnúť mieru viery ľudí v bezpečnosť a účinnosť vakcín
proti ochoreniu COVID-19. Jej snaha sa v mnohých členských štátoch aj darí
a množstvo ľudí dôverujúcich vakcinačnému procesu stúpa.
Literatúra u autora
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Na slovíčko s...

Rozhovor s prezidentom SLeK
PharmDr. Ondrejom Sukeľom
Odborná redakcia Eduprofipharm

Milí priatelia, kolegovia,
v nadväznosti na odvysielané pokračovanie webináru Akadémia venózneho zdravia 01/2021
s prednáškami na rôzne témy, Vám prinášame
rozhovor s prezidentom Slovenskej lekárnickej
komory – PharmDr. Ondrejom Sukeľom, kde
sme sa opýtali na niekoľko rozšírených odpovedí a názorov z aktuálneho lekárenstva.

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Peter Ceniga

Výsledky rozsiahlej epidemiologickej štúdie v európskom regióne, do ktorej sa
zapojili desiatky tisíc ľudí, poukázali na skutočnosť, že 15 –18 % pacientov s venóznymi ochoreniami končí ako práceneschopných (len samotné chronické
venózne ochorenia sú zodpovedné za 1 % čerpania všetkých PN na Slovensku, čo vo finančnom vyjadrení zaťažuje štátny rozpočet orientačnou sumou
13 miliónov eur). Socio-ekonomický dopad na pacientov, na ich kvalitu života
je preto rozsiahly.
Lekárnici sú označovaní v modernom pokročilom ponímaní ako „pomáhajúca profesia“. Ako a čím všetkým vedia lekárnici prispieť k tomu,
aby bol konečný dopad týchto ochorení na spoločnosť miernejší?
Dovolím si nesúhlasiť. Lekárnici sú pomáhajúca profesia samotným cha-

Náš rozhovor by sme začali veľmi netradične – mojou vlastnou citáciou z jed-

rakterom svojej profesie. Problematika tzv. pomáhajúcich profesií je

ného vyjadrenia z periodika v roku 2020: „Súčasne silno oklieštené a pomerne

predmetom rozsiahlych sociologických, ekonomických, andragogických

neefektívne fungovanie systému, kde je lekárnik odmeňovaný prioritne na zá-

a filozofických skúmaní, pričom aj v širšom aj v užšom chápaní pojmu „po-

klade objemu liekov, ktorý vyexpeduje hraničí s iraciálnosťou. Neuveriteľným

máhajúca profesia“ medzi ne farmaceut jednoznačne patrí.

spôsobom sa totiž plytvá odbornosťou, ktorou lekárnici disponujú.“ A pokračo-

Farmaceut má rozsiahly priestor na to, aby na základe komunikácie s pa-

vali by sme Vašou citáciou z iného periodika taktiež z roku 2020: „Fakt je však

cientom identifikoval rizikové faktory ako aj nastupujúce symptómy mno-

ten, že väčšina slovenských lekární operuje s hrubou maržou vo výške 5 – 15 %

hých ochorení – vrátane chronických venóznych, pričom má k dispozícii

z tržieb. Personálne náklady sa pohybujú priemerne okolo deviatich percent –

dostatočnú ponuku liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu, či iného

teda zhltnú väčšinu marže.“

sortimentu lekárne na zmiernenie problémov pacienta. Mal by vedieť na
základe predpisu lekára vybrať typovo a rozmerovo vhodnú zdravotnícku

Ak sa čo i len trochu zamyslíme nad týmito uvedenými citáciami z uplynulé-

pomôcku a tiež by mal vedieť odhadnúť situáciu, kedy pacientovi odporučiť

ho roku, vidíme, že postavenie lekárnikov v celej hierarchii zdravotníkov nie je

odborné vyšetrenie.

aktuálne práve lichotivé (skôr marginálne na úrovni niekedy pomaly až „predajcov v bielom“), pričom o ziskovosti lekární nemôže byť v súčasnej dobe

Máte nejaký konkrétny príklad z praxe (napr. príbeh), ako by mala vy-

absolútne reč. Mnohé z lekární sa nejedenkrát z dôvodu „prežitia“ uchyľujú aj

zerať práca s pacientom, ktorý prišiel do lekárne s problémom kŕčo-

k rôznym ohýbaniam zákonov (právnym deliktom), na ktoré sa neustále pou-

vých žíl či s hemoroidálnym ochorením?

kazuje.

Starší pacient dlhodobo sa trápiaci venóznymi problémami dolných konča-

Ak by ste mali tú okamžitú spontánnu možnosť bez akéhokoľ-

tín sa dožadoval „svetlomodrého roztoku v pollitrovej fľaši“, ktorým si nohy

vek regulátora či schvaľovacích procesov niečo zmeniť, ktoré napr.

masíroval a neuveriteľne mu pomohol. Keď už nikoho nič nenapadalo, tak

2 – 3 veci by to boli v tomto aktuálnom fungujúcom modeli lekáren-

sa rozhodol že pôjde domov a prinesie prázdny obal. Vrátil sa s obalom od

stva?

ústnej vody...
Toľko príbeh, verím, že pochopiteľný... Kto ma pozná bližšie, vie, že nemám
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Zmenil by som jedinú vec. Vysoko vycibrenú schopnosť lekárnikov hľadať

rád univerzálne návody, dispenzačné minimá, komunikačné školenia, či

vinníkov všade naokolo by som zmenil na profesijné sebavedomie, kto-

úzkostlivo štandardizované postupy. Každý pacient je iný, každý si vyža-

ré by nás prirodzene naučilo uvedomiť si, že každý je primárnym strojcom

duje osobný prístup, záujem a individuálne zhodnotenie jeho problémov.

svojho šťastia. Potom by nebolo treba meniť nič, lebo by sme prirodzene

Aj starší pán natierajúci si nohy ústnou vodou, u ktorého si treba uvedo-

a spontánne menili veci k lepšiemu každým dňom, až by sme sa nestačili di-

miť derivačný účinok mentolu, ktorý v spojení s mechanickým pôsobením

viť ako nám to ide.

viedol k zmierneniu symptómov a namiesto ústnej vody mu dať vhodný

PHARMA
časopis pre odborníkov lekární
časopis pre odborníkov lekární

prípravok na lokálne ošetrenie. A keď chce tú ústnu vodu, tak nech...

V mnohých prípadoch disponujú len provizórnym riešením (vyplývajúcim z vy-

Omamné a psychotropné látky predstavujú na Slovensku seriózny problém.

hlášky 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax), ktoré je ab-

V mnohých prípadoch sú nesprávne indikované, preskribované či pacientmi

solútne limitujúce v mnohých smeroch.

nadužívané. Najnovšie štúdie z posledných rokov poukazujú na skutočnosť, že

Ako lekárnici sa neustále dožadujeme väčšej a dôvernejšej práce

každý tretí pacient s chronickým ochorením rôzneho druhu (kam môžu spa-

s pacientmi, no pre samotných pacientov ten diskrétny komfort, kto-

dať napríklad aj venózne ochorenia dolných končatín), trpí súčasne aj depre-

rý majú napr. na ambulanciách neposkytujeme. Ako tieto skutočnosti

siou či iným úzkostným stavom z dôvodu zníženej kvality života. Dnes máme

vnímate Vy? Je to pre prax dôležitým prvkom?

však nástroje (máme lieky – často i voľnopredajné) nato, aby sme tú kvalitu
života vedeli v niektorých situáciách aj my lekárnici (minimálne pri CHVO) vý-

Každý má možnosť vytvoriť si vo svojej lekárni taký komfort, aký považuje

razne zlepšiť.

za vhodný a prijateľný. Pokiaľ sami lekárnici budú chcieť mať vo svojich le-

Aký je Váš názor na to? Mal by lekárnik vstupovať pri riešení (v zmys-

kárňach reálny diskrétny priestor, tak k tomu nepotrebujú vyhlášku.

le racionálnejšej terapie) či manažmente pacienta aj na túto úroveň?
Skúmať dôslednejšie príčinu preskripcie omamných a psychotropných

Vráťme sa ešte trochu aj k Vašej online prednáške. Budem citovať jeden Váš od-

látok špecialistami u pacientov?

vysielaný slide, ktorý ma zaujal: „Viac než polovicu receptov/poukazov dnes nemusí zdravotná poisťovňa uhradiť“, z dôvodu nepodpísaných dispenzačných

Projekt Slovenskej lekárnickej komory „Interakcie liekov“, priniesol údaje

záznamov, napriek tomu ich uhrádza.

o relatívne vysokom užívaní kombinácií psychotropných látok (hlavne ben-

Moja otázka znie – prečo? Ak chceme ďalej diskutovať napr. aj o pred-

zodiazepínov) vo vyššom veku. Prvé výsledky ďalšieho projektu „Vek nie je

pisovaní skupinovým kódom, o ktorom ste rozprávali, prečo nie sú zo

iba číslo“ indikujú rovnaký problém.

strany poisťovní vyvodzované adekvátne kroky, ktoré by situáciu zlep-

Vstupovať do konkrétnych preskripčných rozhodnutí lekára však nie je

šili, najmä ak sú lekárne označované za lídrov slovenského e-Zdravia?

kvantitatívne hodnotenie užívania liekov v populácii a vyžaduje dôsledné
poznanie konkrétnej anamnézy, diagnózy a ďalších súvisiacich faktorov.

Prečo by tieto kroky mali realizovať poisťovne? Každý z nás má preukaz

Zákon o liekoch nám túto kompetenciu dáva a je na každom farmaceuto-

zdravotníckeho pracovníka, čítačku a PIN. Stačí si v programe zapnúť pod-

vi ako sa k nej postaví, nie v záujme budovania si sebavedomia, ale v záuj-

pisovanie dispenzačných záznamov. Považujem za nevyhnutné, aby sme

me pacienta.

chyby, ktoré robíme, riešili preto, lebo ich riešiť chceme a nie preto, že nám
to niekto – poisťovňa, štát, kraj, ŠÚKL, ktokoľvek – rozkáže. Slobodu si zaslú-

Pacienti navštevujúci lekárne potrebujú často komunikovať aj chúlostivé prob-

ži iba ten, kto je schopný konať správne preto, lebo to je správne a nie preto,

lémy (napr. aj už spomenuté hemoroidálne ochorenie môže byť takou témou),

lebo sa bojí sankcie.

čo je možné len medzi štyrmi očami s lekárnikom. Napriek tomu sa v reálnej
praxi stretávame s tým, že lekárne nie sú adekvátne uspôsobené nato, aby po-

Vo svojej prednáške ste tiež vyzvali lekárnikov k väčšej aktivite, k väčšiemu zá-

skytli dostatočný diskrétny priestor pacientovi.

ujmu o lekárenstvo a možno k vytvoreniu spoločného hnutia, ktoré by mohlo

AKADÉMIA
VENÓZNEHO
ZDRAVIA

AKADÉMIA
VENÓZNEHO
ZDRAVIA

Nestihli ste live webinár
Akadémia venózneho zdravia I. 2021?
AKADÉMIA
VENÓZNEHO
ZDRAVIA

Navštívte stránku www.eduprofipharm.sk
a vypočujte si záznam z daného
webinára, ktorý nájdete v sekcii
,,webináre live – záznam’’ alebo priamo
v sekcii NEWS/Akadémia venózneho
zdravia.

AKADÉMIA
VENÓZNEHO
ZDRAVIA

Bosákova 7, 851 04 Bratislava V, tel.: 02/ 38 115 312, e-mail: edupp@edupp.sk, www.eduprofipharm.sk
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priniesť zmeny v praxi, s ktorými máme možnosť sa už absolútne štandardne

Neteoretizujme o reforme financovania, keď sa ponižujeme pred pacient-

stretnúť v mnohých zahraničných krajinách.

mi zľavami za recept a pred lekármi úplatkami za smerovanie pacientov.

Zdroje verejného zdravotného poistenia predstavujú na Slovensku

Chceme meniť lekárenstvo? Tak ho zmeňme, nik iný to za nás neurobí.

však silno oklieštené prostredie a akékoľvek zavedenie nových lekárenských služieb spojených s ich úhradou, by si vyžiadalo pravde-

Začiatkom februára schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky no-

podobne nielen úpravy aktuálne platného legislatívneho rámca, ale

velu zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravot-

i rozsiahlu reformu samotného systému financovania zdravotníctva.

níckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného

Zdieľate tento názor? Alebo sú podľa Vás možné aj iné alternatívne rie-

poistenia. Čiastočne ste sa k tejto schválenej novele vyjadrili aj v mediálnej

šenia?

tlačovej správe Slovenskej lekárnickej komory dňa 10. februára 2021, kde ste
naznačili aj nedostatočnú resp. neúplnú komunikáciu smerom k verejnosti

Je hlboko naivné si myslieť, že akokoľvek osvietené vedenie Ministerstva

zo strany vládnych činiteľov.

zdravotníctva, by zo dňa na deň zaviedlo hradené výkony farmaceutov. Do-

Ako by ste súhrnne v stručnosti zrekapitulovali a doplnili dôsledky

konca – ak by som bol ministrom ja, tak by som to neurobil, kým by som ne-

a dopad tejto prijatej novely na lekárenskú prax? Máte nejaké odpo-

mal na stole presvedčivé dáta o tom, ako to prospeje pacientovi.

rúčania, ako by mali komunikovať lekárnici tieto zmeny smerom k pa-

Nie je potrebné žiadne spoločné hnutie, naopak je potrebná individuálna

cientom?

aktivita každého jedného z nás na tom mieste, kde vykonáva svoje povolanie. Nebojme sa, pacienti našu odbornosť chcú, len si ju nevedia opýtať –

Slovenská lekárnická komora (tak ako vždy) pripraví pre lekárnikov i ve-

lebo im ju nedávame a neponúkame. Môžem rozprávať o nádhernej streche

rejnosť dôsledné a podrobné materiály informujúce o obsahu uvedených

nového domu, či dokonalom trávniku okolo neho. Na začiatku však treba

zmien. Máme na to ešte deväť mesiacov času, hoci kontúry už máme jasné

hlboko kopať a urobiť pevné základy.

teraz. Netreba stresovať, najhoršia je smrť z oplašenia.

Prestaňme básniť o „zavádzaní“ služieb – zaveďme ich, nesnívajme o úprave „legislatívneho rámca“, ale napĺňajme ten, ktorý nenapĺňame.
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Ďakujem Vám za rozhovor!

Z pera šéfredaktora

Farmakoterapeutické možnosti ovplyvnenia
sezónnej a chronickej alergickej rinitídy
a alergickej konjunktivitídy
Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Hoci je celý svet zameraný na infekciu vírusom SARS-CoV-2, všetci tí, ktorí trpia sezónnymi rinitídami a konjunktivitídami, v posledných dňoch už pociťujú nezadržateľný príchod
jari a poletovanie pre prírodu nevyhnutných peľov. Vo všeobecnosti sa odhaduje, že alergickými rinitídami trpí 10 – 25 % dospelej populácie,
pričom incidencia alergickej rinitídy je v detskej
populácii do veku 7 rokov 10 – 15 % a vo veku
13 – 14 rokov sa incidencia týchto alergických
ochorení popisuje u 25 – 30 %.
Alergická rinitída je definovaná ako súbor nosových príznakov, ktoré sú preukázateľne vyvolané expozíciou alergénom. Za najčastejšie sa vyskytujúce alergény sa považujú vzdušné alergény ako roztoče bytového prachu, pôvodcami
alergénov sú aj domáce zvieratá, ale aj plesne a predovšetkým pele rastlín.
Za podstatne zriedkavejšiu príčinu sa považujú alergény vstupujúce do organizmu inou cestou ako sliznicami nosa, teda potravou, bodnutím hmyzom
alebo parenterálnou cestou, napríklad pri podaní liekov. Alergickú rinitídu môžeme deliť na infekčnú (pôvodcom sú baktérie, vírusy či huby) a neinfekčnú,
ktorá je alergická (celoročná, sezónna a profesijná) alebo na nealergickú. U nealergickej neinfekčnej alergickej rinitídy je jej bližšia charakteristika opisovaná
ako idiopatická, vazomotorická, hyperreaktívna bez prítomnosti eozinofilov či
indukovaná liekmi. Alergická rinitída je lokalizovaná na nos a prínosové dutiny,
môže (avšak nemusí) byť spojená aj s alergickou konjunktivitídou.
Alergická konjunktivitída je zápalovou reakciou najčastejšie spôsobenou degranuláciou žírnych buniek a následnou tvorbou komplexu a antigén a imunoglobulín E. Medzi typické symptómy alergickej konjunktivitídy patria pálenie
a svrbenie očí či ich okolia, vyskytuje sa aj bledá chemotická spojovka príznačná pre povrchovú infekciu. Po diagnostickom procese sa kožnými testami aj
u alergickej rinitídy a aj alergickej konjunktivitídy potvrdzuje a identifikuje jeden alebo viac alergénov.
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Obe tieto alergické ochorenia spája zvýšená aktivita histamínu, teda vyplavenie mediátora histamínu zo žírnych buniek a jeho nasledovné agonistické
pôsobenie na jeho histamínový receptor typu 1. Histamín bol ako substancia objavený v roku 1907, pričom o tri roky neskôr boli popísané jeho účinky.
V roku 1936 bola za skúmanie histamínu udelená Nobelova cena a od roku
1942 sa jeho účinky a eliminácia jeho účinkov antihistaminikami implementovali do klinickej praxi. Už v roku 1943 sa popísali nežiaduce účinky antihistaminík prvej generácie, a to prechod cez hematoencefalickú bariéru a následný
nástup sedácie. Až o necelých štyridsať rokov, teda v roku 1981 sa do klinickej
praxe začali uplatňovať liečivá z druhej generácie antihistaminík, teda antihistaminiká bez sedatívneho účinku.
Alergická rinitída a alergická konjunktivitída, ktorá nie je správne kontrolovaná, aj keď iba na základe nefarmakologických terapeutických postupov
môže vyústiť do astmy bronchiale či chronickej obštrukčnej choroby pľúc.
Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich terapeutických postupoch vypracovaných v roku 2019 (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – ARIA)
vytvorila farmakologické postupy ako zmierňovať prejavy alergickej rinitídy
a konjunktivitídy. V prvom rade je veľmi dôležité uvedomiť si a upozorniť na
fakt, že hneď po vlastnému prístupu k ochoreniu zo strany pacienta je na ďalšom mieste farmaceut. Farmaceut by mal pacientovi poskytnúť dostatočné
informácie a nefarmakologickej a dostupnej voľnopredajnej farmakologickej
liečbe. Samozrejme, že po konzultácii s farmaceutom nasleduje úloha praktického lekára, špecialistu a v prípade náhleho zhoršenia stavu aj návšteva
pohotovosti.
Nefarmakologická intervencia je založená predovšetkým na zvýšenej hygiene nosa, nosových slizníc a očí. Zvýšená hygiena v tomto prípade nie je
myslená, ako dezinfekčný postup, ale skôr ako očista slizníc, na ktorých sa
udržiavajú alergény. Preto sa ako hlavné hygienické prostriedky odporúčajú
rôzne izotonické či hypotonické roztoky alebo aspoň opláchnutie tváre čistou vodou.
Z farmakologickej liečby sa odporúčajú systémové a/alebo lokálne antihistaminiká samostatne alebo v kombinácii so systémovými a/alebo lokálnymi
kortikoidmi. Je samozrejmé, že pokiaľ to zdravotný stav umožňuje, z dôvodu
bezpečnosti liečby, sa uprednostňujú lokálne podávané liečivá aj zo skupiny
antihistaminík a aj zo skupiny kortikoidov. V prípade nutnosti vieme aktuálne
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zvýšené prekrvenie slizníc eliminovať vazokonstrikčne pôsobiacimi lokálne
aplikovanými sympatomimetikami, ale táto skupina sa vo farmakologických
odporúčaniach ARIA nenachádza.
V rámci farmakologickej terapie je ako prvá voľba odporúčaná liečba H1 antihistaminicky pôsobiacimi liečivami, samozrejme že pri systémovom užívaní
treba odporučiť zástupcov druhej, respektíve tretej generácie. Z možných
lokálne aplikovaných voľnopredajných antihistaminík sa dá aplikovať liečivo
azelastín alebo levokabastín. Levokabastín má po aplikácii okamžitý nástup
účinku a trvanie jeho účinku sa popisuje na tri hodiny. Jeho užívanie je bezpečné až do odznenia príznakov, respektíve až do zlepšenia zdravotného
stavu pacienta. Nástup účinku azelastínu je popisovaný na 10 – 15 minút,
pričom jeho trvanie účinku je predĺžené na dvanásť hodín. Pacientovi postihnutého alergickou rinitídou a konjunktivitídou by mala postačiť aplikácia
azelastínom dvakrát denne.
Pokiaľ príznaky nie sú dostatočne eliminované samostatnou aplikáciou lokálnymi antihistaminikami (očné kvapky, nosový sprej), môže sa ich účinok
skombinovať so systémovými antihistaminikami H1 alebo lokálne aplikovanými glukokortikoidmi. Podľa ARIA 2019 je výhodné kombinovať azelastín
a inhalačne či nosovo aplikovaným glukokortikoidom.

Pokiaľ pacient z akéhokoľvek dôvodu nenavštívi s alergickou rinitídou a konjunktivitídou lekára, farmaceut má dostatočné množstvo voľnopredajných
liečiv, aby mu vedel poskytnúť na základe racionálnych odporúčaní efektívnu
možnosť odstránenia príznakov alergickej reakcie. Určite je nutné čo najdôkladnejšie eliminovať alergény zo slizníc. Ako druhý krok výberu treba nahradiť často pacientmi uprednostňované lokálne sympatomimetiká lokálnymi
antihistaminikami, a to buď dlhšie pôsobiacim azelastínom alebo rýchlejšie
nastupujúcim levokabastínom. Lokálne antihistaminiká je možné, ako krok
tri, doplniť lokálne aplikovanými glukokortikoidmi predovšetkým v podobe
voľnopredajného beklometazónu v nosovom spreji. Existuje možnosť, že
pacient nebude si chcieť aplikovať molekulu zo skupiny glukokortikoidov
a v kroku tri môžeme zosilniť terapeutický efekt pridaním systémových antihistaminík H1.
Skombinovanie viacerých mechanizmov účinku zníži agonizujúci efekt vylúčeného histamínu na histamínové receptory a podanie glukokortikoidov na
zastavenie imunitnej odpovede pacientovi zlepší klinický stav počas opakujúceho sa ataku peľových častí. Výhodou môže byť možnosť podania lokálnych liekových foriem, ktoré dosahujú efektívny účinok a nemajú systémové
nežiaduce účinky.
Literatra u auatorky
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Právnik radí

Pacient útočí, zdravotník BRÁŇ SA!
...alebo zodpovednosť oznamovateľa za ujmu
spôsobenú trestným oznámením
JUDr. Bc. Radovan Konečný, MBA
právny konzultant

Na Slovensku sa ohováranie, osočovanie a poškodzovanie dobrého mena stalo národným
športom. Sektor zdravotníctva nie je z tohto
žiadnou výnimkou, ba práve naopak, pre množstvo fyzických osôb (pacientov) je súčasťou ich
každodenného života, aspoň z času na čas niečo
pikantné o svojom lekárovi (resp. o inom zdravotníckom pracovníkovi) napísať do pochybnej,
treťotriednej a odborne nulitnej diskusie na internete, prípadne rovno podať trestné oznámenie s jasným cieľom poškodiť ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, možno aj s nejasnou
vidinou vysúdeného odškodného.
Problematika zodpovednosti za škodu spôsobenú trestným oznámením je na
Slovensku zatiaľ pomerne neriešená a podceňovaná. Samotné orgány činné
v trestnom konaní sa alibisticky chránia vše objímajúcou frázou o tom, že „každý môže podať trestné oznámenie“. Na následky, ktoré môžu vzniknúť vo sfére
osobného, odborného aj rodinného života osoby (zdravotníka), proti ktorej takéto trestné oznámenie smeruje sa už akosi nehľadí. Týmto spôsobom aj samotný pacient v postavení oznamovateľa trestnej činnosti nadobúda absolútne „choré“ sebavedomie o tom, že za podanie trestného oznámenia sa mu
nemôže nič stať a že ten zdravotník si zaslúži aspoň „nejaké opletačky“ s orgánmi činnými v trestnom konaní, a to ideálne prifarbené nejakým článkom v médiách bulvárneho typu.
Našťastie právna prax susednej Českej republiky zašla pomerne ďalej a Ústavný súd vydal nález, v ktorom sa venuje práve tejto problematike. „V právnom
štáte založenom na rešpekte k základným právam a slobodám je neprípustný stav, v ktorom je jednotlivec nútený strpieť ujmu na svojich ústavných právach v dôsledku protiprávneho konania súkromnej osoby a orgánu verejnej
moci bez toho, aby nemal zároveň právo na náhradu takejto ujmy podľa miery podielu na jej vzniku. Ak súd zistí bez dôvodných pochybností, že reťazcom

konaní rôznych subjektov práva došlo podaním trestného oznámenia k spôsobeniu ústavne relevantnej ujmy na právach, musí stanoviť pomocou ústavne konformného výkladu právnych predpisov podiel jednotlivých konajúcich
subjektov na vzniku škody. V prípade, ak právny poriadok a jeho aplikačná prax
neposkytujú možnosť získať náhradu ujmy súkromnými osobami, musí subsidiárne nastúpiť zodpovednosť štátu. „Imunizácii“ obsahu trestného oznámenia
nemožno bez ďalšieho prisvedčiť, pretože nemožno vylúčiť, že nielen subjektívne právo, ale dokonca aj zákonom uložená oznamovacia povinnosť môže
byť zneužitá na nelegitímny účel a vykonaná v občianskoprávnych vzťahoch
v rozpore s dobrými mravmi alebo šikanóznym spôsobom, teda porušením uloženej právnej povinnosti.” (Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. III. ÚS 1017/2015).
Vyššie uvedený nález Ústavného súdu ČR môže pôsobiť ako užitočné vodítko
našej domácej právnej praxe, práve z dôvodu ochrany zdravotníckych pracovníkov pred bezbrehými útokmi zo strany niektorých pacientov, resp. ich rodinných príslušníkov. Nemôžeme byť naivní, ako v každej ľudskej komunite, tak
aj medzi zdravotníkmi sa nájdu „čierne ovce“, ktoré poškodia svojho pacienta
(či už na zdraví, korupčným správaním, falšovaním jeho zdravotnej dokumentácie alebo jednoducho nerešpektovaním jeho práv), avšak je nezmysel hádzať všetkých do jedného vreca a vytvárať podmienky na ich pranierovanie a
škandalizovanie zo strany pacientov bez toho, aby existovala možnosť ako sa
zdravotníckym pracovníkom účinne brániť takémuto šikanóznemu konaniu zo
strany pacientov. Zákony platia pre každého, tak aj pre pacienta by mala platiť
minimálne všeobecná prevenčná povinnosť v zmysle Občianskeho zákonníka
(§ 415 OZ – Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na
zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí). Rozmenené na drobné, aj
pacient pokiaľ zvažuje podanie trestného oznámenia smerujúceho proti zdravotníckemu pracovníkovi, by mal vynaložiť aspoň minimálne úsilie na to, aby si
svoje domnienky uvádzané v trestnom oznámení overil, aby nedošlo k zneužitiu práva podať trestné oznámenie.
Podané trestné oznámenie nemôže obsahovať vedome nepravdivé údaje motivované snahou oznamovateľa (pacienta) poškodiť dobré meno poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a získať nejakú inú (zväčša finančnú) výhodu. Taktiež
je v právnom štáte nemysliteľné, aby štátne orgány právom aprobovali takéto
konanie s odôvodnením, že každý má právo podať trestné oznámenie, a je len
vecou orgánov činných v trestnom konaní takéto oznámenie posúdiť a rozhodnúť, či je takéto trestné oznámenie dôvodné alebo nedôvodné.
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Riziká pre pacienta, ktoré mu vyplývajú zo zneužitia práva podať trestné oznámenie a tým šikanovať a škandalizovať zdravotníckeho pracovníka, nie sú zanedbateľné. Pre samotného pacienta je následne v hre možnosť postihu za
trestný čin krivého obvinenia, ohovárania alebo poškodzovania cudzích práv
(vrátane možného trestu odňatia slobody) a taktiež prichádza do úvahy aj civilná žaloba na ochranu osobnosti s príslušným odškodným v podobe nemajetkovej ujmy. Za postupy štátnych orgánov je prioritne zodpovedný štát, avšak
nemožno vylúčiť ani individuálnu zodpovednosť fyzických osôb (pacientov),
ktorých aktívne konanie v podobe podania trestného oznámenia, prípadne
zverejňovanie nepravdivých informácií na internetových fórach bezprostredne vyvolalo reakciu štátnych orgánov a vyústilo do trestného stíhania. Taktiež
nie je zanedbateľné ani to, že okrem samotnej zodpovednosti pacienta môže
poškodený zdravotnícky pracovník vyvodzovať aj právnu zodpovednosť voči
štátu najmä, ak už postupom orgánov činných v trestnom konaní boli začaté
poškodzujúce úkony voči zdravotníckemu pracovníkovi (napr. výsluch, predvedenie, vyžiadanie listín, nasadenie odposluchov a pod.). Uvedené priamo vyplýva z Ústavy SR z čl. 46 ods. 3: Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej
moci alebo nesprávnym úradným postupom.
Otázka samotnej výšky nemajetkovej ujmy prislúchajúcej poškodenému zdravotníckemu pracovníkovi je otvorená a záleží výlučne na posúdení predmetnej
veci konajúcim súdom, nakoľko žiadnym právnym predpisom nie je obmedzená. Limitovaná je len samotnou výškou žalobného petitu, nakoľko súd nemôže rozhodnúť ultra petitum, t. j. nad rámec toho, čo požaduje vo svojom návrhu žalobca. V niektorých prípadoch však žalobca nevie jednoznačne ustáliť a v
peniazoch vyjadriť výšku svojej nemajetkovej ujmy. V tomto prípade určitý posun vpred znamená uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý vo veci konanej pod
sp. zn. 4Cdo/125/2019 judikoval nasledovné: „Každé trestné stíhanie negatívne
ovplyvňuje spoločenský, pracovný a osobný život stíhaného, a to bez ohľadu
na jeho výsledok, teda je aj spôsobilé bez ďalšieho vyvolať vznik nemajetkovej
ujmy najmä v takom prípade, ak sa preukáže, že bolo od začiatku nezákonné,
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ide o zodpovednosť absolútne objektívnu a za výsledok trestného konania vo
veci samej, čím je založená zodpovednosť štátu za škodu obvineného spôsobenú uznesením o vznesení obvinenia. Pri odškodňovaní nemajetkovej ujmy za
nezákonné trestné stíhanie každej fyzickej osoby sudcom nesvedčí bagatelizovanie závažnosti ujmy priznávaním neprimerane nízkych, resp. žiadnych náhrad,
také rozhodovanie treba považovať za obchádzanie zákona i jeho účelu a pôsobí mnohokrát veľmi cynicky, bez citu pre elementárnu spravodlivosť, alebo absencie postupu podľa pravidla, podľa ktorého „nerob druhému to, čo nechceš,
aby robili tebe”. Za situácie, kedy žalobca nie je schopný presne určiť a preukázať výšku škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím, pričom však preukáže
a odôvodní, že mu taká škoda vznikla, nemôže odvolací súd rozhodnúť, že mu
preto škoda nebude vôbec priznaná, alebo že medzi protiprávnym konaním žalovaného a vzniknutou škodou nie je príčinná súvislosť. V takejto situácii má určiť
výšku vzniknutej škody podľa spravodlivého uváženia a jednotlivých okolností
prípadu.“
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné si uvedomiť, že aj lekár, resp. iný zdravotnícky pracovník má svoje práva a je jeho výsostným právom, aby sa ich zákonom stanoveným spôsobom dožadoval. Je v rozpore so zásadami právneho
štátu, aby určitá profesijná komunita ľudí zastávajúca, tak zodpovedné a celospoločensky významné povolanie, akým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bola neprimerane šikanovaná a škandalizovaná zo strany tých, ktorým je
táto zdravotná starostlivosť poskytovaná, t. j. samotnými pacientmi alebo ich
rodinnými príslušníkmi, a to všetko za otvorenej podpory médií, sociálnych sietí a štátnych represívnych zložiek.
Nad rámec poznamenávam, že sa pomerne teším na deň, kedy bude pred
súdom uznaná trestnoprávna vina pacientovi za bezdôvodné šikanovanie a
škandalizovanie svojho lekára, samozrejme s úhradou nemalej nemajetkovej
ujmy v prospech lekára, resp. iného zdravotníckeho pracovníka.
Literatúra u autora
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Nové rysy dobre známeho liečiva ambroxolu
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Ambroxol sa dnes radí k najčastejšie používaným mukolytikám. Jeho priaznivý bezpečnostný
profil bol preukázaný nielen bohatou klinickou
skúsenosťou, ale aj závermi mnohých klinických
štúdií.
Úvod
Indický ker Nesmena cievnatá (Adhatoda vasica) je pre expektoračné účinky využívaná už po celé stáročia. Germanisti ju iste poznajú pod výrazom „Indisches
Lungenkraut”, čo vo voľnom preklade znamená „indická pľúcna kapusta”.
Za najvýznamnejšiu účinnú látku je označovaný chinazolínový alkaloid vasicín1. Ambroxol je aktívnym N-desmetyl metabolitom bromhexínu, ktorý bol
do klinickej praxe zavedený v polovici 60. rokov a ktorý s vasicínom vykazuje
výraznú štruktúrnu analógiu. Dnes sa radí k najčastejšie využívaným liečivým
látkam s mukolytickým účinkom.
Ambroxol sa po perorálnom podaní takmer úplne absorbuje s následnou
rýchlou a výraznou distribúciou do tkanív, pričom najvyššie koncentrácie sú
zisťované v pľúcach. Ambroxol sa metabolizuje hlavne v pečeni prostredníctvom konjugácie. Plazmatický polčas je 7 – 12 hodín. Celková renálna exkrécia
je približne 90 %, prevažne vo forme metabolitov vzniknutých v pečeni.

Pleiotropný mechanizmus účinku

pre optimálnu motilitu kinocílií – mukociliárny klírens. ASL sa tvorí na povrchu
epitelu dýchacích ciest prostredníctvom spoločného pôsobenia rôznych iónových kanálov a transportérov. Tento proces sa spolieha na sekréciu submukóznych seróznych buniek iónov Cl-, ktoré vytvárajú priaznivý elektrochemický
gradient pre zadržiavanie vody a iónov Na+.
Chloridové ióny vstupujú do seróznych buniek cez Na+/K+/2Cl- a Na+/HCO3kotransportéry bazolaterálnej membrány a do lúmenu dýchacích ciest sa
dostávajú prostredníctvom CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance
Regulator) na apikálnej membráne. Proces sekrécie Cl- je stimulovaný beta-2-adrenergnými receptormi, čo o. i. vysvetľuje mukokinetické vlastnosti beta-2-agonistov. Okrem vstupu do cytoplazmy cez bazolaterálne Na+/K+/2Cla Na+/HCO3- kotransportéry sú ióny Na+ tiež reabsorbované cez amiloridom citlivé epitelové kanály Na+ (ENaC) umiestnené na apikálnej membráne.
Na+/K+-ATPáza bazolaterálnej membrány je zodpovedná za odstránenie Na+
z cytoplazmy seróznych buniek. Ióny HCO3- sa vymieňajú za Na+ alebo Clióny pomocou výmenníkov Na+/HCO3- a Cl-/HCO3-, ktoré sú oba umiestnené
v bazolaterálnej membráne seróznych buniek. Okrem toho môžu ióny HCO3vystupovať z cytoplazmy a prechádzať tiež CTFR. Voda sa pohybuje vodnými
kanálmi známymi ako akvaporíny (AQ).
Kľúčovú úlohu tu zohráva parasympatická inervácia, akokoľvek sa uplatňujú
taktiež adrenergné (najmä beta-2) či peptidergné (VIP, substancia P) receptory.
Ambroxol na úrovni seróznych žliazok zvyšuje prítomnosť akvaporínu AQ5,
čím spôsobí zriedenie hlienu a súčasne facilituje intraluminálny transport chloridových iónov spoločne s HCO3 – Obrázok 13.
Obrázok 1.

Akokoľvek, prakticky akékoľvek liečivo cielené na liečbu vlhkého kašľa vnímame primárne práve v týchto intenciách, ovplyvnenie zloženia a množstva
hlienu často nie je tým jediným farmakologicky popísaným účinkom, ktorým
disponuje. Nie inak je tomu u ambroxolu.
Ovplyvnenie hlienu
Hlien je v dýchacích cestách tvorený najmä submukóznymi žliazkami a pohárikovými bunkami sliznice, a v menšej miere tiež Clara bunkami. Jeho
fyziologická denná tracheobronchiálna produkcia u dospelého neprekračuje 0,5 ml/kg telesnej hmotnosti. Je pritom komplexne regulovaná, t. j.
zahŕňa rad mechanizmov – najmä transepiteliálnu sekréciu chloridov s pasívnou difúziou vody, je stimulovaná metabolitmi kyseliny arachidónovej
a pod. Proteínová zložka je dominantne tvorená glykoproteínom mucínom,
ktorý zodpovedá za viskoelastické vlastnosti a adhezivitu hlienu k epitelu dýchacích ciest. Existuje pritom najmenej sedem génov kódujúcich jeho rôzne
varianty, dominantné sú MUC5B, MUC1 a MUC5AC2.
Hlien je neoddeliteľnou súčasťou tenkej vrstvičky tekutiny označovanej ako
ASL (airway surface liquid), ktorá pokrýva epitel dýchacích ciest a je esenciálna

Ovplyvnenie riasiniek
Riasinky (syn. kinocílie) v dýchacích cestách koordinovane kmitajú frekvenciou
10 až 14 Hz, pričom synchrónne posúvajú hlien smerom k hltanu, kde je prehltnutý = mukociliárny klírens (MCC). Pre zaujímavosť zmieňme, že napr. riasinky
ependýmu majú frekvenciu okolo 40 Hz4.
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Činnosť riasiniek je ovplyvnená množstvom faktorov4:
genetické faktory (pozri napr. primárna ciliárna dyskinézia, Kartagenerov
syndróm…),
teplota,
pH,
viskozita ASL,
expozícia bakteriálnym a vírusovým patogénom, toxínom/xenobiotikám.
V rade predklinických experimentov s využitím niekoľkých zvieracích druhov
bol opakovane preukázaný priaznivý vplyv ambroxolu na frekvenciu, prípadne
i synchronizáciu kmitania kinocílií5.

Stimulácia tvorby surfaktantu
Termín surfaktant je akronymom pre surface-active agent, teda povrchovo
aktívnu látku (= látku znižujúcu povrchové napätie). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho dokonca eviduje na svojom zozname esenciálnych liečiv.
Je tvorený alveolocytmi typu 2 a pozostáva z radu látok6:
40 % dipalmitoylfosfatidylcholín (DPPC);
40 % iné fosfolipidy (PC);
10 % surfaktantové proteíny (SP-A, SP-B, SP-C a SP-D);
10 % neutrálne lipidy (cholesterol);
iné stopové látky.
Obsiahnuté surfaktantové proteíny sú tvorené makrofágmi, neutrofilmi, eozinofilmi, lymfocytmi či dendritickými bunkami a vstupujú do radu imunitných
pochodov – napr. fagocytóza, chemotaxia, tvorba cytokínov a kyslíkových radikálov, inhibícia proliferácie indukovanej mitogénmi a alergénmi a pod.7.
Biologický polčas surfaktantu je 5 až 10 hodín. Odbúravaný je makrofágmi a/
alebo reabsorbovaný do lamelárnych štruktúr alveolocytov typu 2. Až 90 %
DPPC je recyklované cestou SP-A receptora mediovanej klatrín-dependentnej
endocytózy6.
Surfaktant, ktorého produkcia je ambroxolom stimulovaná, v dýchacích cestách
zabezpečuje distenziu alveol, čím umožňuje alveolárnu ventiláciu: povrchové
napätie čerpá tekutinu z kapilár do alveolárnych priestorov => surfaktant znižuje
hromadenie tekutín, a udržiava tak dýchacie cesty suché práve znížením povrchového napätia. Okrem toho, najmä vďaka proteínom SP-A a SP-D participuje
významne na prítomných imunitných pochodoch (pozri vyššie)6; 7.

Synergia s antibiotikami
Mnohé práce preukázali, že ambroxol tiež podporuje penetráciu antibiotík
do pľúcneho tkaniva a podieľa sa na znižovaní bronchiálnej hyperreaktivity.
Významne zvyšuje koncentráciu beta-laktámových (amoxicilín, cefuroxím) aj
iných (erytromycín) antibiotík v bronchoalveolárnej laváži či v spúte8; 9.

Protizápalové účinky
Z pohľadu nielen dýchacieho systému sú tiež relevantné účinky protizápalové10.
V rade štúdií bol popísaný inhibičný vplyv na uvoľňovanie cytokínov (IL-1beta, IL-4, IL-6, IL-13, tumory nekrotizujúce faktor alfa a i.) leukocyty, mastocyty či
makrofágy, či potlačenie histotoxicity neutrofilov11-13. Na zvieracích modeloch
u akútneho poškodenia pľúc ambroxol významne znížil lipopolysacharidom navodené krvácanie, opuch, exsudáciu a infiltráciu tkaniva neutrofilmi14.
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Lokálne znecitlivujúce účinky
Lokálne znecitlivujúci účinok ambroxolu v 1 % koncentrácii bol popísaný už
koncom 70. rokov, kedy u králika potláčal korneálny reflex, a to dokonca výraznejšie ako prokaín, avšak s kratšou dobou účinku15. V nasledujúcich experimentoch však bolo v súvislosti s takýmto spôsobom podania upozornené
na svrbenie v oku vzápätí po aplikácii, preto bol v tomto smere ďalší vývoj
pozastavený16. Avšak približne pred 10 rokmi táto vlastnosť ambroxolu zažila
svoju renesanciu, a začala byť využívaná v krčných prípravkoch vo forme pastiliek alebo sprejov určených na liečbu bolesti v krku17. Podobne ako je tomu
u lokálnych anestetík, aj v tomto prípade je znecitlivenie navodené blokádou
sodíkových kanálov18.

Využitie ambroxolu v kontexte liečby
broncho-pulmonálnych ochorení
Vďaka popisovaným komplexným účinkom, ambroxol je indikovaný ako
symptomatická liečba akútnych respiračných infekcií horných a dolných dýchacích ciest, ktoré sú celosvetovo najčastejšou príčinou chorobnosti a najčastejším dôvodom návštevy ordinácie všeobecného lekára. Až v 80-tich
percentách prípadov sú vyvolávateľmi vírusy, predovšetkým rinovírusy, najmä
v jesennom a zimnom období19, 20. Ambroxol svojím lokálne anestetickým
účinkom rýchlo uľavuje od bolesti hrdla21. Pri akútnej bronchitíde ambroxol
redukuje intenzitu akútneho aj subakútneho kašľa aj znížením bronchiálnej hyperreaktivity. Predpokladá sa, že vírusy a nimi spôsobený zápal je zodpovedný
za zvýšenú expresiu kašľových receptorov (kanálov prechodného receptorového potenciálu – TRP) na nervových zakončeniach senzorických vlákien. Počas
vírusovej infekcie dýchacích ciest sa reflexy zodpovedné za kašeľ a prípadný
bronchospazmus stávajú hyperreaktívnymi/precitlivenými na vystavenie účinku chemických látok (napr. cigaretový dym, kyslé látky znečisťujúce ovzdušie)
a tepelných podnetov (studený vzduch), a môžu vyvolať záchvaty nepríjemného kašľa a dýchavičnosti22, 23.
U chronickej bronchitídy a CHOCHP sa ambroxol používa ako adjuvant k liečbe. Dokázaný je jeho vplyv na redukciu rizika exacerbácií a na skrátenie ich liečby a rýchlejší ústup symptómov24. Zvyšuje biologickú dostupnosť príslušných
antibiotík (amoxicilín, cefuroxím, erytromycín) v tkanivách dýchacích ciest postihnutých zápalom, čím zvyšuje ich efektivitu8; 9.
Pri infekciách spôsobených patogénmi tvoriacimi biofilm (Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans) zlepšuje penetráciu ATB narušením aj inhibíciou
tvorby biofilmu25.
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Protektívny účinok ambroxolu na pľúca bol potvrdený pri prenatálnom podávaní ako prevencia dychovej tiesne (RDS) u predčasne narodených detí (meta-analýza 12 RCT s 1 335 predčasne narodenými deťmi, RR = 0,38 oproti placebu
a nižšie oproti kortikoidom 0,49 pri nižšom riziku neonatálnej infekcie)26, 27. Bolo
potvrdené, že ambroxol podávaný krátkodobo perioperačne redukuje riziko
pľúcnych pooperačných komplikácií pri operáciách pľúc, ale aj pri akútnych
kardiálnych operáciách pacientov s CHOCHP28, 29.

Záver
Ambroxol je dnes jedným z najpoužívanejších expektorancií/mukolytík s veľmi
priaznivým pomerom prínosu a rizika. Disponuje pleiotropným mechanizmom
účinku, ktorý sa odráža v jeho preukázanej klinickej účinnosti v pediatrickej aj
dospelej populácii pacientov v liečbe akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení charakterizovaných zvýšenou produkciou väzkého hlienu.
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Vitamín D u detí do jedného roka, a čo ďalej?
Článok spracovala odborná redakcia EDUprofiPHARM s. r. o. na základe prednášky
MUDr. Viktora Janka, ktorá odznela na webinári PRIMARY – KON I. 2020

V rámci celosvetovej populácie je až u polovice zisťovaný deficit vitamínu D. Akokoľvek je
v priebehu kalendárneho roka zjavná fluktuácia sérovej hladiny 25-OH-vitamínu D (najvyššie hodnoty sú zisťované v septembri), aj tak
u absolútnej väčšiny vyšetrených detí zostáva
jeho hladina nižšia ako 30 ng/ml. (Obr. 1).
Obrázok 1.

Keďže vitamín D neovplyvňuje iba kosť, ale súčasne zastáva celý rad fyziologických úloh (označujeme ho preto ako hormón), je zisťovaný jeho nedostatok u celej plejády mimoskeletálnych ochorení. Dnes, tak bez preháňania
možno hovoriť o pandémii deplécie vitamínu D.
Vedľa prirodzeného D₃, cholekaciferolu, sa v klinickej praxi používa aj vitamín
D2, ergokalciferol, odvodený od ergosterolu v rastlinách, baktériách či hubách. Vitamín D3, ktorý vzniká v koži zo 7-dehydrocholesterolu pôsobením
ultrafialového žiarenia (t. j. UV-B s vlnovou dĺžkou 280 – 320 nm; dôležitý je
však rovnako uhol dopadu slnečných lúčov, teda geografická poloha, denná
doba a ročné obdobie), je rovnako ako D2 v pečeni konvertovaný na 25-hydroxycholekalciferol (kalcifediol), ktorého hladina potom vypovedá o zásobení
vitamínom D. Z ďalších premien, je zásadný vznik 1,25-dihydroxycholekalciferolu (kalcitriol), primárne v obličkách. Až pri dostatočných hladinách kalcifediolu vzniká kalcitriol tiež priamo v ostatných tkanivách. Vznik kalcitriolu je
daný pôsobením parathormónu, aktuálnou koncentráciou fosforu v plazme
a prirodzene je rovnako aj negatívne ovplyvňovaný vlastnou koncentráciou.
Receptory pre kalcitriol boli opísané prakticky vo všetkých tkanivách, okrem
pečene. Keďže vitamín D nepodnecuje iba absorpciu vápnika (zvýšenie na
trojnásobok), ale tiež fosforu (vstrebanie až 80 % prítomného množstva), je
kosťami tvorený negatívny regulačný faktor FGF-23 (fibroblast growth factor 23), ktorý potláča syntézu aktívnej formy vitamínu D (vzniká neaktívny
24,25-OH-vitamín D vylučovaný močom). Zníži sa tak nadmerná resorpcia
fosforu za optimalizácie tvorby hydroxyapatítu (Obr. 2).

Obrázok 2.

V rámci vlastnej klinickej štúdie realizovanej v druhej polovici minulého roka
na súbore 185 detí vo veku 0 až 18 rokov sme zistili, že sérová hladina vitamínu D významne klesá úmerne veku. Koncentrácia vitamínu D u najmenších detí vo veku do jedného roka života, bola navyše zrejmou koreláciou vo
vzťahu k pôvodu príkrmov. Signifikantne nižšia bola pri voľbe kupovanej kaše
oproti príkrmu pripraveného doma – 23,47 ± 4,3 vs. 28,35 ± 2,07 (p = 008).
Zjavná je tak potreba efektívnej suplementácie a súčasne zo štúdie vyplýva,
že stravovanie má podstatný podiel na konečnej koncentrácii vitamínu D.
Éra vitamínu D sa začala takmer pred dvoma storočiami, kedy Jedzej Śniadecki (1768 – 1838) poukazuje na prítomnosť rachitických zmien na kostiach
u detí žijúcich v centrách Varšavy v porovnaní s deťmi z vidieka. Následne
Kurt Huldschinsky (1883 – 1941) preukazuje priaznivý vplyv horského slnka.
Obaja páni však poukázali len na špičku ľadovca.
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Nedostatok vitamínu D vzniká ako priamy dôsledok medzi nevyváženým príjmom a výdajom. Príjem je fyziologicky pokrytý stravou (ryby, mliečne výrobky,
fortifikované potraviny) a kožnou syntézou (CAVE známa kontroverzia z pohľadu rizika kožných malignít). Vyšší výdaj je zapríčinený jednak vyššou potrebou,
jednak nadmernými stratami. V kontexte vyššie uvedeného je dôležitá tvorba
vitamínu D z jeho prekurzora v koži, ktorá nie je limitovaná iba vystavením sa
slnečnému žiareniu, ale tiež používaním sunscreenov. Je potrebné tiež uviesť,
že sama koža v nadväznosti na dopadajúce UV-B žiarenie produkuje na nukleové kyseliny protektívne pôsobiaci lumisterol a protektívny proteín tachysterol.
Aplikáciou sunscreenov pritom tvorbu týchto prirodzených faktorov potláčame a súčasne nechtiac bránime aj tvorbe vitamínu D. Ochranný SPF faktor
30 znižuje tvorbu vitamínu D až o 98 %1. Čas potrebný na tvorbu vitamínu D
presne koreluje s naším fototypom – najefektívnejším miestom je pritom koža
v oblasti brucha (Obr. 3).
Zásoby takto vytvoreného vitamínu pritom vystačia nanajvýš na niekoľko dní.

Negatívnu bilanciu vitamínu D nemálo ovplyvňuje fosfor, ktorý je častým komponentom nášho jedálnička, napr. v podobe kyseliny fosforečnej. Tá má označenie E 338, fosfáty sú však prítomné rovnako pod označeniami E 339, E 340,
E 341, E 343, E 451 a E 452. Nachádzajú sa tak ako v mäsových výrobkoch, tak
v sladených nápojoch, vo víne, pive, sirupoch, mrazených výrobkoch aj v cukrovinkách. Zvýšený príjem fosfátov v strave vedie k rýchlejšiemu vylučovaniu
vitamínu D z organizmu. Významná je preto nielen snaha o vhodnú suplementáciu vitamínu D, ale aj zdravý životný štýl, t. j. vhodne sa vystavovať slnečnému
žiareniu a v strave sa snažiť redukovať príjem fosfátov.
Suplementácia v zimných mesiacoch je nutná. Dôležité je vnímať individuálnu
potrebu dávkovania – minimum 1 000 IU/deň. Je potrebné si zvoliť vitamín D v
správnej liekovej forme, pričom preferovaný by mal byť vitamín D živočíšneho
pôvodu, t. j. cholekalciferol. Vhodné sú také liekové formy, ktoré súčasne obsahujú aj malé množstvo tuku (QUALI-D), zaisťujúce dobré rozpustenie tohto
vitamínu.

Obrázok 3.
U detí už od narodenia do jedného roka suplementáciu vitamínu D kontroluje
pediater formou preskripcie napr. vitamín D kvapky, 400-800 IU denne. Neskôr
je potrebné, aby u detí suplementácia pokračovala, zvlášť v období prudkého
rastu, a to 1000 IU denne i viac, zvlášť v zimných mesiacoch. Suplementácia u
detí i dospelých sa v súčasnej dobe prehodnocuje a uverejnené štúdie odporúčajú pri plejotropných účinkoch dávkovanie aj násobne vyššie.
Literatúra
1.
Neale RE, Khan SR, Lucas RM, Waterhouse M, Whiteman DC, Olsen CM.
The effect of sunscreen on vitamin D: a review. Br J Dermatol. 2019
Nov;181(5):907-915.
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Diferenciálna diagnostika a liečba chronických
ochorení povrchových žíl. Možnosti lekárnika.
PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

Chronické venózne ochorenie (CVD) zahŕňa
akúkoľvek morfologickú či funkčnú abnormalitu žilového systému na úrovni povrchových či
hĺbkových žíl. Klinicky závažnejším stavom je
venózna insuficiencia deklarovaná zložitejšou
patofyziológiou. CVD je problém, s ktorým sa
stretla už väčšina populácie, preto ho môžeme
definovať ako civilizačné ochorenie. Mnohí si ho
mylne zamieňajú za kozmetický problém, pritom závažnosť je oveľa hlbšia a vyžaduje dôkladnú klinickú či prístrojovú diagnostiku, a samozrejme následne liečbu.
Základná terminológia
Chronické venózne ochorenie (chronic venous disease – CVD) zahŕňa akúkoľvek
morfologickú či funkčnú abnormalitu žilového systému spojenú s dlhodobými
ťažkosťami alebo manifestnými zmenami na končatine vo vzťahu k povrchovým/hĺbkovým žilám. Nešpecifické subjektívne príznaky s dôrazom na pocit ťažkých nôh a vysoko špecifické objektívne znaky ako varixy, edém, trofické kožné
zmeny, dopĺňajú klinický obraz CVD. Pokročilý stav, pri ktorom vzniká venózna
hypertenzia v povrchovom žilovom systéme je definovaný ako venózna insuficiencia (chronic venous insufficiency – CVI). Vzniká v dôsledku nedostatočného
odtoku venóznej krvi z končatín vplyvom varikózne rozšíreného povrchového
žilového systému, insuficientného spojovacieho systému, flebotrombózy hĺbkového venózneho systému alebo následkom niektorých vrodených anomálií žilového systému. Jednotlivé stupne závažnosti žilového postihnutia stanovuje tzv.
CEAP klasifikácia do šiestich klinických tried (C0 – C6) (Tab. 1). Pojednáva o prejavoch ochorenia (C – klinika), etiológii (E – etiológia), zasiahnutom anatomickom úseku (A – anatómia) a nakoniec určuje patofyziologické aspekty choroby
(P – patofyziológia).

Tabuľka 1. CEAP klasifikácia CVD
Klinika

Etiológia

Anatómia

Patofyziológia

C0
žiadne viditeľné
alebo hmatateľné
príznaky žilového
ochorenia

kongenitálna

povrchové
žily

reflux*

C0s
C0 s menšími príznakmi hypostatická
flebopatia

primárna
s neznámou
príčinou

spojovacie
žily

obštrukcia*

C1
retikulárne žily*
metličky

sekundárna
posttrombotická

hĺbkové žily

reflux
a obštrukcia

C2
kŕčové žily*

žiadna venózna
príčina

žiadne
venózne
umiestnenie

žiadna
venózna
patofyziológia

C3

edém

C4a

pigmentácia /ekzém

C4b

lipodermatoskleróza*

C5

vyhojený
venózny vred

C6

aktívny
venózny vred

*reflux: obrátený tok krvi – spätný tok smerom k chodidlu; obštrukcia: uzatvorenie; retikulárne žily: dilatované, prevažne vinuté tortuózne intradermálne vény
s priemerom 1 – 3 mm sa považujú za mikrovarixy; kŕčové žily: vakovito rozšírené, kľukaté povrchové žily – makrovarixy s priemerom väčším ako 3 mm (vo
vzpriamenej polohe); lipodermatoskleróza: zápal podkožného tuku

Nejde len o kozmetický problém,
základná je patofyziológia
Chronické žilové ochorenia patria medzi najčastejšie v civilizovaných krajinách s frekvenciou 10 – 60 % podľa vekových skupín, pohlavia, pracovného zaradenia. Pacientov v produktívnom veku obmedzujú v pracovnej výkonnosti, pričom postihujú 2 až 3-krát častejšie ženy ako mužov. Sú spojené
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s nemalým sociálnym resp. ekonomickým vplyvom na spoločnosť, keďže dosahujú až 80 % výskyt v dospelej populácii. Prejavujú sa rôznym klinickým spektrom, od asymptomatických cez kozmetické až závažné príznaky (venózny
vred). Pacientov výrazne obmedzujú v spôsobe života (väčšinou ide o problém
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odhaliť si dolné končatiny na verejných miestach, ako kúpaliská či nosenie krátkeho typu oblečenia).
Patofyziológia tohto stavu je na vysokej úrovni, avšak naďalej je predmetom skúmania, s čím pravdepodobne súvisí aj často neuspokojivý efekt liečby založený na nedostatočnej klinickej či prístrojovej diagnostike ochorenia a neprimeraných terapeutických postupov. Príčina primárnych kŕčových žíl nie je známa
(dedičnosť), sekundárne varixy vznikajú najčastejšie v dôsledku hĺbkovej venóznej trombózy, malformácie alebo agenézy chlopní hĺbkových žíl, vaskulárnych
dysplázií, kongenitálnych alebo získaných artériovenóznych fistúl, nádoru alebo
úrazu.
Kľúčovými faktormi v procese etiopatogenézy s mechanickými a biologickými
následkami sú venózna hypertenzia a často indukovaný reflux. Zmeny v hemodynamike veľkých žíl sa prenášajú do mikrocirkulácie. Dochádza k poškodeniu
kapilárneho endotelu s následnou zvýšenou permeabilitou a menším spätným
návratom (intravaskulárne) pri zvýšenom tlaku v oblasti venúl. Edém je spôsobený extravazáciou tekutiny, makromolekúl proteínov či dokonca erytrocytov a
leukocytov. Adhézia a aktivácia leukocytov vedie k uvoľňovaniu zápalových buniek a proteolytických enzýmov, k oklúzii kapilár dochádza aktivovanými leukocytmi, trombocytmi a erytrocytmi

Základné neinvazívne a invazívne
diagnostické testy CVD
Klinické vyšetrenia
Zahŕňajú podrobnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenia či napr. Brodie-Trendelenburgovu metódu určenú na rozlíšenie medzi hlbokým a povrchovým refluxom.
Pacient si ľahne a noha je vyvýšená, aby sa znížil tlak na žilový systém. Po umiestnení
škrtidla alebo manuálneho stlačenia cez povrchové žily v stoji pacienta sa pozoruje
naplnenie žíl. Pri stave > 20 sekúnd naznačuje, že kŕčové žily sú spôsobené povrchovou žilovou nedostatočnosťou. Naproti tomu sa kŕčové žily rýchlo rozšíria v prítomnosti hlbokej (alebo kombinovanej) venóznej insuficiencie.
Neinvazívne vyšetrovacie metódy
Zahŕňajú ultrazvukové vyšetrenie (realizované na konci dňa môže odhaliť reflux u pacientov bez klinických prejavov, ale so subjektívnymi symptómami), MR
flebografiu, pletyzmografiu, teda venózny test zameraný na každú potenciálnu
zložku patofyziologických mechanizmov CVD vrátane refluxu, obštrukcie a dysfunkcie svalovej pumpy.
Lokálna liečba CVD venoprotektívami
Indikáciou pre aplikáciu vazoprotektív sú jednak ťažkosti nejednoznačne kauzálne (subjektívne) ako parestézie, nočné kŕče, pocit nepokojných nôh, iné vyššie
spomenuté. Na druhej strane Lioton gel 100 000 s účinnou látkou heparín napomáha aj pri varikóznych syndrómoch a ich pridružených komplikáciách (trombóza, zápal), ako aj pri traumatických poškodeniach, hematómoch, lokálnych edémov.
Experimentálnymi farmakologickými štúdiami sa preukázalo, že Lioton gel
100 000 vykazuje po perkutánnnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne, protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky. Tento efekt
je daný účinnou látkou heparín. Účinkuje na prevenciu a liečbu trombotických príhod inhibíciou antitrombínu III a koagulačného faktora Xa. Okrem toho
môže tiež inhibovať endo-β-D glukuronidázu, heparanázu, ktorá štiepením heparansulfátových proteoglykánových reťazcov ovplyvňuje ich funkcie, integritu a funkčný stav extracelulárnej matrice a bazálnu membránu steny ciev. Ako
sa nedávno preukázalo, protizápalové účinky heparínu súvisia s jeho väzbou

a následnou inhibíciou chemokínov, komplementu, rastu a angiogénnych faktorov. Môže sa tiež viazať na adhézne mediátory (selektíny, integríny a ich receptory) exprimované počas zápalu. Za rôznych experimentálnych a klinických podmienok vo vzťahu k tvorbe edémov sa zistilo, že heparín znižuje nábor leukocytov
v mieste poranenia alebo zápalových stimulov. Potencionálna je aj jeho schopnosť inhibovať tvorbu reaktívnych foriem kyslíka.
Lioton gel 100 000 obsahuje aj pomocné látky zodpovedné za charakteristickú vôňu, inak bezfarebného transparentného gélu, ktorý sa aplikuje perkutánne v hrúbke 3 – 10 cm na postihnuté miesto a jemne sa rozotrie. Aplikujeme
1 až 3-krát za deň. V pediatrickej populácii sa pre nedostatok údajov neodporúča aplikovať. To isté platí aj pre obdobie tehotenstva či laktácie. Prípravku by sme
sa mali vyhnúť ak existuje podozrenie na hemoragické fenomény, pri krvácaní,
pri otvorených ranách a prítomnosti hnisavého ložiska. Liek môže zároveň predĺžiť protrombínový čas u pacientov liečených perorálnymi antikoagulanciami.
U pacienta sa môže rozvinúť alergická reakcia v podobe začervenania a svrbenia, ktorá ale po prerušení aplikácie vymizne. Dokázalo sa, že Lioton gel
100 000 má veľmi nízku toxicitu po subkutánnej a intraperitoneálnej aplikácii (LD50
2 000 mg/kg). Preukázal teda dobrú znášanlivosť. Ak by však došlo k predávkovaniu (veľmi nepravdepodobné), aplikuje sa antagonista heparínu protamíniumsulfát.
Invazívne vyšetrovacie metódy, či metódy na posúdenie porúch v oblasti mikrovaskularizácie
Spočívajú v kontrastnej RTG flebografii, CT venografii, meraní žilového tlaku.
Z oblasti mikrovaskularizácie môžeme spomenúť napr. statickú kapilaroskopiu,
dynamickú videomikroskopiu, fluorescenčnú videomikroskopiu, termografiu.

Diferenciálna diagnostika za tárou, liečba
Príznaky ochorenia sú samostatná entita. Ak máme pacientovi účinne pomôcť
a dosiahnuť tak potrebný compliance, musíme klásť dôraz na diagnostiku
problému (v tomto prípade CVD). V rámci našich možností zisťujeme anamnézu pacienta, liekovú anamnézu, snažíme sa oddiferencovať prejavy žilového
ochorenia a teda bolesť, pulzovanie, pocit ťažkosti – tlaku a opuchu, svalovú
únavu, svrbenie, kŕče, pocity pálenia, nepokojné nohy, parestézie či prítomnosť kŕčových žíl, od klasických príznakov spojených napr. s kardiovaskulárnymi problémami (opuch). Zameriavame sa aj na rizikové faktory CVD, medzi ktoré patria vyšší vek, obezita, ženské pohlavie, gravidita, práca v stoji, nosenie
sťahujúceho typu oblečenia (korzety), sedavý spôsob života, nedostatok vlákniny v potrave spojený s obstipáciou, nevyhovujúca obuv.
Ak pacient odpovie na jednu z uvedených otázok kladne (Tab. 2) môžeme mu
odporúčať voľno predajný a ľahko dostupný preparát zo skupiny vazoprotektív
s obsahovou látkou heparín určený na lokálne použitie s ATC kódom C05BA03.
Musíme však podotknúť, že liečba má byť komplexná. Nejedná sa o monoterapiu, mali by sa prinajmenšom dodržiavať preventívne opatrenia zabraňujúce progresii ochorenia (C0s CEAP klasifikácia). Môžeme odporučiť primeranú
fyzickú aktivitu (chôdza, bicykel, plávanie), jednoduché cviky aj počas dňa, vyhýbať sa rizikovým faktorom ako dlhodobé státie, miesta s vysokými teplotami (sauny), upozorniť na nevhodné oblečenie (vysoké podpätky) a odporúčať
upraviť stravu, teda zahrnúť do nej viac vlákniny a flavonoidov. Vo vyšších štádiách ochorenia, kde je prítomná klinická manifestácia dopĺňaná subjektívnymi
symptómami (max po C3 CEAP klasifikácie) volíme k lokálnej liečbe aj kompresiu, poprípade medikamentóznu terapiu.
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Tabuľka 2. Diferenciálna diagnostika lekárnika, zhodnotenie pacienta
Ženské pohlavie
(vyšší vek, vyššie BMI, potenciálne
tehotenstvá)

Eviduje pacient v rodinnej anamnéze
výskyt kŕčových žíl alebo bércových
vredov?
Vyžaduje si práca pacienta
z väčšej časti dlhodobé státie alebo
sedenie?

Trpí pacient často jedným
z týchto pocitov?

Trpí pacient uvedenými prejavmi
skôr večer?

bolesť nôh; pocit ťažkých nôh; pocit napätia; opuchnuté nohy; nočné
kŕče, parestézie v DK; svrbenie

Pociťuje od nich úľavu ak
polohuje DK v horizontálnej polohe?
Objavujú sa tieto prejavy bez ohľadu
na dennú aktivitu
(nemajú preukázateľnú súvislosť so športom, nadmernou pracovnou záťažou)?
Má pacient nejaké viditeľné
prejavy žilového ochorenia (metličky,
kŕčové žily, opuchy okolo členkov...)?
Liečil sa pacient v minulosti
na uvedené príznaky či prejavy
CVD DK
(napr. operácia žíl, sklerotizácia...)?

Lokálna liečba CVD venoprotektívami
Indikáciou pre aplikáciu vazoprotektív sú jednak ťažkosti nejednoznačne kauzálne (subjektívne) ako parestézie, nočné kŕče, pocit nepokojných nôh, iné vyššie
spomenuté. Na druhej strane Lioton gel 100 000 s účinnou látkou heparín napomáha aj pri varikóznych syndrómoch a ich pridružených komplikáciách (trombóza, zápal), ako aj pri traumatických poškodeniach, hematómoch, lokálnych edémov.
Experimentálnymi farmakologickými štúdiami sa preukázalo, že Lioton gel
100 000 vykazuje po perkutánnnej aplikácii výrazné antiedémové, antigranulomatózne, protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky. Tento efekt je
daný účinnou látkou heparín. Účinkuje na prevenciu a liečbu trombotických príhod inhibíciou antitrombínu III a koagulačného faktora Xa. Okrem toho môže
tiež inhibovať endo-β-D glukuronidázu, heparanázu, ktorá štiepením heparansulfátových proteoglykánových reťazcov ovplyvňuje ich funkcie, integritu
a funkčný stav extracelulárnej matrice a bazálnu membránu steny ciev.
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Ako sa nedávno preukázalo, protizápalové účinky heparínu súvisia s jeho väzbou a následnou inhibíciou chemokínov, komplementu, rastu a angiogénnych
faktorov. Môže sa tiež viazať na adhézne mediátory (selektíny, integríny a ich receptory) exprimované počas zápalu. Za rôznych experimentálnych a klinických
podmienok vo vzťahu k tvorbe edémov sa zistilo, že heparín znižuje nábor leukocytov v mieste poranenia alebo zápalových stimulov. Potencionálna je aj jeho
schopnosť inhibovať tvorbu reaktívnych foriem kyslíka.
Lioton gel 100 000 obsahuje aj pomocné látky zodpovedné za charakteristickú vôňu, inak bezfarebného transparentného gélu, ktorý sa aplikuje perkutánne
v hrúbke 3 – 10 cm na postihnuté miesto a jemne sa rozotrie.
Aplikujeme 1 až 3-krát za deň. V pediatrickej populácii sa pre nedostatok údajov
neodporúča aplikovať. To isté platí aj pre obdobie tehotenstva či laktácie. Prípravku by sme sa mali vyhnúť ak existuje podozrenie na hemoragické fenomény, pri
krvácaní, pri otvorených ranách a prítomnosti hnisavého ložiska. Liek môže zároveň predĺžiť protrombínový čas u pacientov liečených perorálnymi antikoagulanciami. U pacienta sa môže rozvinúť alergická reakcia v podobe začervenania
a svrbenia, ktorá ale po prerušení aplikácie vymizne. Dokázalo sa, že Lioton gel
100 000 má veľmi nízku toxicitu po subkutánnej a intraperitoneálnej aplikácii
(LD50 2 000 mg/kg). Preukázal teda dobrú znášanlivosť. Ak by však došlo k predávkovaniu (veľmi nepravdepodobné), aplikuje sa antagonista heparínu protamíniumsulfát.
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Z klinickej praxe

Itoprid: účinné a bezpečné digestívum,
prokinetikum
1

MUDr. Veronika Polakovičová1, MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.2
Pracovisko: Gastroenterologická ambulancia, Bratislava, 2Ústav farmakológie, 3. LF UK, Praha

Prokinetické lieky, akými sú metoklopramid,
cisaprid (u nás už nedostupný) a domperidón,
podporujú evakuáciu žalúdka, zabraňujú retencii a refluxu kyselín alebo potravín, a zmierňujú
príznaky dyspepsie. Nasledujúci text pojednáva
primárne o itopride v porovnaní s inými prokineticky pôsobiacimi zástupcami.

Obrázok 1. Schematické znázornenie duálneho mechanizmu pôsobenia itopridu

Úvod
Nežiadúcim účinkom metoklopramidu však môže byť vyvolanie dystonickej
reakcie a vzhľadom k jednoduchému prestupu cez hematoencefalickú bariéru
aj ospalosti, zatiaľ čo u domperidónu je hlásené, že môže vyvolať galaktoreu
a gynekomastiu. Zriedkavo boli u týchto látok (dominantne u cisapridu) zaznamenané aj zmeny QT intervalu na EKG1,2. To viedlo k hľadaniu novších látok
s minimálne rovnakou účinnosťou, ale nižším potenciálom vedľajších účinkov. Už niekoľko rokov je využívaným novým zástupcom prokinetík molekula itopridu. Vyvinutá bola spoločnosťou Hokuriku Seiyaker Co. Ltd.
a prvýkrát bola na trh uvedená v Japonsku už v septembri roku 1995.

Farmakologické poznámky k itopridu
Oneskorené, resp. predĺžené vyprázdňovanie žalúdka vedie k vyvolaniu
funkčnej dyspepsie. V rámci predklinického testovania itopridu a nakoniec
aj v klinických štúdiách sa zistilo, že práve itoprid je schopný túto motilitu
výrazne stimulovať, a navodiť tak situáciu fyziologicky veľmi blízku štandardným podmienkam. Pri detailnom štúdiu gastrointestinálnej motility
bol zistený najvýraznejší účinok predovšetkým na oblasť žalúdočného antra. V štúdiách na morčatách a potkanoch je však popisované aj výrazné
ovplyvnenie peristaltiky aj segmentálnej motility hrubého čreva, čo urýchľuje tranzit črevného obsahu. V štúdii so psami bola stimulácia motility
v tejto oblasti gastrointestinálneho traktu dokonca 3x intenzívnejšia ako
v oblasti antra3.
Itoprid teda patrí medzi prokinetiká, látky mierne stimulujúce a upravujúce narušenú motilitu tráviaceho ústrojenstva. Zvyšuje koncentráciu acetylcholínu v
postgangliovom zakončení neurónov v stene tráviaceho ústrojenstva, pričom
toto zabezpečuje dvojakým spôsobom:
1.
Inhibíciou dopamínových D2 receptorov, ktoré majú inhibičný účinok na
nervovosvalovú dráždivosť v tráviacej trubici. Tieto receptory sú lokalizované len na hornej časti tráviacej trubice na pažeráku a žalúdku, nie na tenkom a hrubom čreve. To vysvetľuje rozsah prokinetického účinku itopridu.

2.

Inhibíciou aktivity acetylcholínesterázy (AChE), čím sa významne zníži rýchlosť odbúravania acetylcholínu. Vysoká hladina acetycholínu na
neuromuskulárnych synapsiách je zodpovedná za zvýšenie peristaltiky
pažeráka, stimuláciu žalúdočnej motility, urýchlenie vyprázdňovania žalúdka a zlepšenie gastroduodenálnej koordinácie.

Vo svojom mechanizme sa itoprid významne líši od, dnes už z trhu stiahnutého, cisapridu (z dôvodu predĺženia QT intervalu), ktorý pôsobí predovšetkým
prostredníctvom sérotonínových 5-HT4 receptorov (D2 receptory, muskarínové M3 alebo adrenergné α1 receptory sú ovplyvňované v oveľa menšej miere),
ktoré, ako sa zdá, itoprid prakticky neovplyvňuje3.
Inhibičné ovplyvnenie acetylcholínesterázy je približne 100x vyššie ako ovplyvnenie butyrylcholínesterázy. Naproti tomu u neostigmínu (inhibítor AChE) je
tento rozdiel iba desaťnásobný4.

Klinické skúsenosti s itopridom
S odkazom na približne dve dekády trvajúcej praktickej skúsenosti s touto molekulou v našej krajine možno konštatovať nielen jeho účinnosť, ale tiež jeho
priaznivý bezpečnostný profil.
V odbornej literatúre možno nájsť rad metodicky kvalitných štúdií porovnávajúcich jeho účinok s placebom aj inou aktívnou liečbou.
Ohľadom hornej funkčnej dyspepsie, pripomeňme prácu s veľkým počtom
pacientov (n = 5 447), pričom pozitívna odpoveď na liečbu bola popísaná
u viac ako 95 % z nich. Podobne priaznivý účinok bolo možné pozorovať aj
v skupine pacientov s postgastrektomickým syndrómom (n = 36), kde ku klinicky významnému zlepšeniu došlo u 88,9 % či u pacientov s refluxnou chorobou pažeráka5.
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Priaznivý účinok itopridu v dávke 150 alebo 300 mg 3x denne po dobu 1 mesiaca bol tiež potvrdený v štúdii s 26 pacientmi trpiacimi refluxnou chorobou
pažeráka. Vyššia dávka bola bez pozorovaných závažných nežiaducich účinkov
a bola signifikantne účinnejšia, a to najmä s ohľadom na sledovanie hodnôt pH
v distálnej časti pažeráka6.
Z pohľadu bežnej klinickej praxe je určite veľmi zaujímavé porovnanie itopridu
s inými prokinetikami. V tomto smere je veľmi zaujímavé priame porovnanie
s domperidónom. Do prvej štúdie bolo zaradených 55 pacientov. Všetci podstúpili endoskopiu hornej časti gastrointestinálneho traktu s cieľom vylúčenia
organickej patológie ako príčiny ich ťažkostí. Randomizovaní boli k užívaniu
jednej tablety 50 mg itopridiu 3x denne alebo jednej tablety domperidónu
10 mg 3x denne po dobu dvoch týždňov. U všetkých pacientov bolo vykonané
stanovenie hemogramu pred a po liečbe, a hodnotené boli testy pečeňových
a renálnych funkcií, hladina prolaktínu a EKG. Odpoveď na terapiu bola hodnotená ako zmiernenie príznakov na konci dvoch týždňov na zvolenej päťbodovej stupnici. Z pacientov v štúdii (vekový rozsah 18 – 60 rokov, stredný vek
35 rokov) bolo 26 mužov a 29 žien. Stredná doba trvania ich príznakov bola
4 týždne. 27 pacientov dostávalo itoprid a 28 dostávalo domperidón. Jeden
pacient v skupine s domperidónom nereagoval. Stredná až úplná symptomatická úľava bola pozorovaná u 22 (81 %) pacientov v skupine s itopridom a 19
pacientov (70 %) v skupine s domperidónom (p > 0,05). Oba lieky boli dobre
tolerované a nespôsobovali predĺženie QT intervalu ani žiadnu abnormalitu
v hodnotách biochémie v sére7.
Domperidón je pritom podľa výsledkov priameho porovnania bezpečnejší
ako iné digestívum, prokinetikum – metoklopramid8. Zistenia tejto meta-analýzy naznačujú významné zvýšenie KV-rizika u domperidónu v porovnaní so
žiadnou liečbou pri voľbe jeho dávok vyšších ako 30 mg/deň (OR: 3,14; p =
0,021). Signifikantne nižšie však bolo KV-riziko pre domperidón v porovnaní
s metoklopramidom (OR: 0,63; p < 0,001)8.
Itoprid 50 mg 3x denne bol v inej štúdii trochu účinnejší, hoci nesignifikantne,
ako domperidón 10 mg 3x denne pri kombinácii s rabeprazolom 20 mg 1x denne u pacientov s refluxnou chorobou pažeráka (n = 70), a to v zmysle subjektívnej úľavy od symptómov aj objektívneho hodnotenia pažerákových lézií9. Recentne bol tiež hodnotený vplyv itopridu a domperidónu na žalúdočný tonus
a na vnímanie žalúdočnej distenzie u zdravých jedincov, a to bez výraznejších
rozdielov zo strany účinnosti10. Významne lepšie zo strany účinnosti aj bezpečnosti vyznelo užívanie itopridu v porovnaní s už obsolentným prokinetikom
mosapridom11.

6.

7.

8.
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1

Vitamín C (kyselina askorbová) sa už niekoľko desiatok rokov považuje za vhodnú doplnkovú substanciu, ktorá ovplyvňuje imunitný
systém, čím sa zvyšuje obranyschopnosť organizmu pred baktériami a vírusmi. Prítomnosť
pandémie vírusu SARS-CoV-2 ešte viac posilnila vedomie o vitamíne C nielen u odbornej
ale aj laickej verejnosti. Vitamín C sa dostal
do zásad a odporúčaní MZ SR pre diagnostiku
a liečbu pacientov s COVID-19 na OIM a aj
do odporúčaní pre onkologických pacientov
pozitívnych na COVID-19.
Od objavenia liečby skorbutu až do dnešného dňa získavame, upresňujeme, doplňujeme a aj vyvraciame nové poznatky o fyziologickej úlohe vitamínu C na zdravie ako aj účinnosť jeho suplementácie. Aj keď je dobre
známe, že vyvážená strava, ktorá uspokojí denný príjem vitamínu C, pozitívne ovplyvňuje imunitný systém a znižuje náchylnosť na infekcie, dostupné
údaje nepodporujú teóriu, že perorálne doplnky vysokých dávok vitamínu C zvyšujú imunitu. Žiadne súčasné klinické odporúčania nepodporujú
možnosť významného zníženia rizika respiračných infekcií použitím vysoko
dávkových doplnkov vitamínu C u dobre vyživovanej všeobecnej populácie.
Iba v obmedzených podskupinách (napr. športovci alebo armáda) a u jedincov s nízkou plazmatickou koncentráciou vitamínu C, ďalej v kategóriách s vysokým rizikom infekcie (t. j. obézni, diabetici, starší ľudia atď.) môže
suplementácia vitamínu C modulovať zápal s potenciálnymi pozitívnymi
účinkami imunitnej odpovede na infekcie. Avšak na základe štúdií sledujúce kritický stav organizmu, ako je zápal pľúc či sepsa je dnes testovaná
aj suplementácia vitamínu C ako podporná liečba pre hospitalizovaných
pacientov pozitívnych na prítomnosť SARS-CoV-2 a s ochorením COVID-19.
Nedostatok vitamínu C sa vyskytoval v dávnej histórii a prvý, kto popísal
prejavy jeho nedostatku bol Hippokrates. V roku 1617, lekár britského
námorníctva John Woodall, použil citrusové plody na liečbu prejavov
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skorbutu, pričom jeho empirické skúsenosti potvrdil v roku 1747 jeho kolega
a uskutočnil klinický kontrolovaný experiment liečby skorbutu. Až začiatkom 20-teho storočia, v roku 1928, maďarský biochemik Albert Szent-György prvýkrát chemicky izoloval vitamín C pod názvom kyselina hexuronická.
Charles Glen King z Pittsburskej univerzity v roku 1932 potvrdil, že kyselina
hexuronická je identická s molekulou, ktorá je obsiahnutá v ovocí a lieči
skorbut. Iný vedec, Walter Norman Haworth z Birminghamskej univerzity
vypracoval presnú štruktúru vitamínu C a dokázal ho vyrobiť syntetickou
cestou.
V roku 1937 boli Albert Szent-György a Walter Norman Haworth ocenení Nobelovou cenou, prvý za terapiu skorbutu vitamínom C a druhý za
jeho syntézu. Záujem vedcov a výskumníkov o vitamín C neutícha ani v
dnešných časoch, pričom v roku 2019 PubMed zaznamenal rekordný najvyšší počet publikácií s vitamínom C, a to viac ako 2100.
Vitamín C je pre ľudský organizmus esenciálny a nevyhnutný, pričom patrí
medzi výnimočné, charakteristické, vysoko špecifické a kľúčové molekuly
ľudského tela, a je akceptovaný ako rozhodujúci faktor zdravia a vitálnej
pohody. U zdravých ľudí predstavuje celkový objem vitamínu C v organizme okolo 1 500 mg, čo pri odporúčanom dennom príjme 60 mg vitamínu
C predstavuje koncentráciu v plazme okolo 0,8 mg/dl – 45 µmol/l. Koncentrácia vitamínu C sa však líši v jednotlivých tkanivách, ktoré ovplyvňuje
a pôsobí naň. Dostatočné hladiny vitamínu C zabezpečujú elasticitu kože,
hojenie rán a ovplyvňuje krvácanie. Príjem vitamínu C zabezpečuje zachovanie správnej integrity spojivového tkaniva, väziva, kostí, zubov, vstrebávanie železa a má popísané aj antioxidačné účinky. Jeho dostatočné hladiny sú nevyhnutné pri syntéze kolagénu, karnitínu, dopamínu, steroidných
hormónov v nadobličkách a niektorých neurotransmiterov, a zúčastňujú sa
aj metabolizmu železa, medi, žlčových kyselín, kyseliny listovej a niektorých
aminokyselín.
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Má dôležitú úlohu v imunitnom systéme, stimuluje leukocyty k zvýšenej
degradácii baktérií a vylučovaniu protilátok, podporuje syntézu interferónu
a zvyšuje odolnosť proti chladu.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, ktoré skupiny obyvateľstva sú ohrozené možným nedostatkom vitamínu C, teda kedy by sme mali odporučiť a
zvýšiť denný príjem vitamínu C. Je to predovšetkým vyšší alebo vysoký vek,
nedávne nadobudnutie stavu vdovec (vdovecký skorbut), fyziologický stav
gravidity a laktácie, určite treba dbať na príjem vitamínu C u detí v období
intenzívneho rastu, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži a nedostatočnej saturácii vitamínu C, pri chronickej podvýžive alebo pri príjme nižšom
ako 2 porcií ovocia/zeleniny denne, pacienti trpiaci alkoholizmom a fajčiari.
Zvýšený príjem vitamínu C sa odporúča aj pri niektorých ochoreniach či
stavoch z dôvodu ich sekundárneho vplyvu na hladiny vitamínu C, pretože
znižujú príjem alebo absorpciu vitamínu C. V prvom rade by mali zvýšiť
príjem vitamínu C diabetici, pacienti podstupujúci dialýzu, pacienti trpiaci
malabsorpciou a závažnou dyspepsiou. Tí, čo podstupujú
rekonvalescenciu, po traumách, pri stavoch po ťažkých úrazoch, popáleninách a rozsiahlych operáciách. Dopĺňať vitamín C sa odporúča ako doplnková liečba pri infekciách, najmä respiračných, ako podporný prostriedok
pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín, pri dekubitoch a trofických defektoch.
Pri vysokých diétnych dávkach (zodpovedajúcich niekoľkým stovkám mg/
deň u ľudí) sa askorbát akumuluje v tele, kým plazmatické hladiny nedosiahnu prah renálnej resorpcie, čo je asi 1,5 mg/dl u mužov a 1,3 mg/dl
u žien. Akonáhle koncentrácie askorbátu dosiahnu prah renálnej reabsorpcie, teda nastane nerovnovážny stav, príjem je vyšší ako potreba, nastáva
transport do moču a vylúčenie nadbytočného vitamínu C z tela. Nadbytočné množstvo vitamínu C sa z organizmu vylučuje rýchlo, približne za
30 minút. Akonáhle však organizmus nedosahuje rovnovážny stav, teda
potreba je vyššia ako príjem, askorbát je aktívne zadržiavaný v obličkách
a polčas vylučovania zvyšku zásob vitamínu C v tele sa výrazne predlžuje.
Pri ochorení skorbutu sa stanovil polčas vylučovania vitamínu C až na 83
dní od začiatku prvých príznakov.
Dôkazy k dnešnému dňu naznačujú, že pravidelný príjem vitamínu C v dávkach najmenej 200 mg/deň neznižuje riziko nachladnutia vo všeobecnej
populácii, ale tieto príjmy môžu byť užitočné u ľudí vystavených extrémnemu fyzickému výkonu, prípadne studenému prostrediu. Tento ochranný efekt vitamínu C pozorujeme aj u starších ľudí a chronických fajčiarov.
Užívanie výživových doplnkov s vitamínom C môže skrátiť dobu trvania
nachladnutia a zlepšenie závažnosti symptómov u bežnej populácie, pričom je dokázané, že vitamín C stimuluje imunitný systém a jeho užívanie
je prospešné pri infekciách respiračného systému. Potlačuje bronchiálnu
hyperaktivitu aj pri astme, znižuje frekvenciu záchvatov a zvyšuje expiračný
objem.
Všetky popísané pozitívne účinky vitamínu C majú stanovený aj svoj racionálny mechanizmus účinku, teda vieme ako vitamín C prispieva k prospievaniu organizmu. Vitamín C sa zúčastňuje na oxidačno-redukčných,
hydroxylačných, amidačných a iných reakciách v organizme, pričom má aj
antioxidačný účinok, je vychytávač reaktívnych foriem kyslíka, ktoré hrajú
úlohu v patogenéze aterosklerózy a ischemicko-reperfúznych poškodení

tkanív. Vitamín C je elektrónovým donorom celej rady kľúčových enzýmov
pre tvorbu a organizáciu kolagénu (v koži, v chrupkách, cievach a ranách),
dentínu v zubnej dreni či pre enzýmy syntetizujúce karnitín, transportér
mastných kyselín. Vitamín C sa zúčastňuje ako kofaktor pre skupinu biosyntetických a génových regulačných enzýmov, inhibuje peroxidáciu lipidov
a tvorbu mitochondriálneho ATP, stabilizuje tvorbu dopamínu a ďalších
peptidových hormónov, a má aj antiproliferatívny účinok na rast rakovinových buniek.
Na rozdiel od Paulingových čias, vieme popísať aj účinok vitamínu C a jeho
efekt na zníženie zápalu a infekcie v organizme. Pokiaľ sa objaví prítomnosť zápalového procesu v organizme, dochádza k aktivácii transmembránového transportného systému imunitných buniek, zvýši sa účinnosť
membránového presunu vitamínu C do vnútra imunitných buniek, pričom
sa v nich dosahuje až stonásobne vyššia koncentrácia vitamínu C ako
v plazme. Obsah vitamínu C v bunkách imunitného systému úzko súvisí
s aktivitou týchto buniek, a to najmä v prípade špecializovaných buniek,
ktoré pohlcujú a ničia infekčné organizmy (fagocyty) a aj v prípade T-lymfocytov, úlohou ktorých je regrutovať, organizovať a aktivovať ďalšie bunky
imunitného systému. Pri prechladnutí môže za skoré prejavy prechladnutia
v organizme vylúčený histamín, ktorý je aj mediátorom alergie. Vitamín C
pôsobí antihistaminicky, čo môže pôsobiť na zníženie závažnosti príznakov
prechladnutia.
Nielen zvýšená koncentrácia vitamínu C v bunkách imunitného systému sa
pokladá za podstatu pôsobenia vitamínu C na imunitný systém. Existencia
prepojenia medzi jednotlivými bunkami imunitného systému, prispieva aj
ku komplexnému pôsobeniu vitamínu C na tieto bunky, hoci nie všetky
jeho účinky sú objasnené. Vitamín C prispieva aj k ochrane imunitného systému tým, že podporuje rôzne bunkové funkcie vrodeného aj adaptívneho
imunitného systému. Jeho koncentrácia vo fagocytoch a lymfocytoch je
veľmi vysoká v porovnaní s hladinou v plazme, čo naznačuje, že vitamín C
môže mať v týchto bunkách imunitného systému funkčné úlohy.
Jeho vysoké koncentrácie vo fagocytárnych bunkách, ako sú neutrofily,
môže zvyšovať chemotaxiu, fagocytózu, tvorbu reaktívnych kyslíkových
radikálov a nakoniec spôsobuje aj mikrobiálne usmrtenie. Je tiež potrebný
na apoptózu a klírens použitých neutrofilov z miest infekcie makrofágmi,
čím sa znižuje nekróza a potenciálne poškodenie tkaniva. Úloha vitamínu
C v lymfocytoch je menej jasná, ukázalo sa však, že zvyšuje diferenciáciu a
proliferáciu B- a T-buniek, pravdepodobne kvôli jeho účinkom na reguláciu
génov. Niekoľko štúdií preukázalo, že suplementácia vitamínom C zvyšuje
chemotaxiu leukocytov.
Hoci sa môže spochybňovať, či suplementácia vitamínom C podporuje
imunitnú odpoveď organizmu, nedá sa spochybniť fakt, že nedostatok vitamínu C má za následok narušenú imunitu a vyššiu náchylnosť na infekcie.
Akonáhle sa v organizme s nízkou hladinou vitamínu C vyskytne infekcia
a zápal, znížia sa hladiny už aj tak zníženého vitamínu C, čím sa celkový
stav organizmu zhoršuje a negatívne dôsledky infekcie a zápalu sa zvyšujú. Liečba prítomných infekcií vyžaduje významne vyššie (500 – 1000 mg)
denné dávky vitamínu C na kompenzáciu zvýšenej zápalovej odpovede
a metabolického dopytu.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že denná potreba vitamínu C je v priaznivých časoch stanovená na 100 mg, pri strese organizmu (hojenie rán,
infekcia, fajčenie a pod.) je potreba vitamínu C až niekoľkonásobná.
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Denná potreba podávania vitamínu C deťom zodpovedá veku dieťaťa,
jeho zdravotnému stavu a životospráve. Je ideálne denný príjem vitamínu
C rozdeliť do viacerých dávok, aby sa nárazovo nepresiahol renálny prah
pre vitamín C a všetok príjem sa nárazovo nevylúčil. Pokiaľ je vitamín C
suplementovaný nie potravou, ale v rôznych liekových formách je ideálna
prolongovaná, respektíve retardovaná lieková forma, ktorá uvoľňuje vitamín C počas 8 – 12 hodín.
Vysoké dávky vitamínu C môžu byť pre organizmus v dlhodobom meradle
aj rizikové. Môžu znižovať sérové hladiny kyseliny močovej účinkom na
jej klírens, a tým môže dôjsť k sťaženiu diagnózy dny a u predisponovaných osôb môže dôjsť k urýchleniu vzniku akútnej artritídy. U pacientov
s glukózo-6-fosfátdehydrogenázovou deficienciou môže dôjsť k hemolýze. Vzostup vylučovania oxalátov močom vyvoláva niekedy pocit pálenia
pri močení, prechodne hnačku z exkrécie do čreva. Podávanie vysokých
dávok môže ojedinele vyvolať aj úzkosť, zhoršený spánok a agresivitu.
Suplementácia vitamínom C nielen v tomto ročnom, alebo aj pandemickom období má svoje racionálne podklady. Retardovaná forma, ale aj akákoľvek iná lieková forma, uspokojivo dodá dostatočné množstvo vitamínu
C do organizmu a je skutočne dôležité dodať vyššie dávky vitamínu C organizmu, ktorý je postihnutý infekciou, či už v podobe chrípky, prechladnutia
alebo pozitivity na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. V ostatných prípadoch,
teda stavy ako je gravidita, laktácia, v období intenzívneho rastu, u starších
osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, pri stavoch
po ťažkých úrazoch, popáleninách a rozsiahlych operáciách, u fajčiarov je
odporúčané a klinickými štúdiami potvrdené, že zvýšený príjem vitamínu
C je pre organizmus benefitom.
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Z klinickej praxe

Spojenie centrálneho analgetického účinku
s periférnym protizápalovým pôsobením
v terapii bolesti
PharmDr. Natália Rozman Antolíková, PhD.
UVLF, Katedra farmakológie a toxikológie

Bolesť patrí medzi najčastejšiu modalitu, s kto- Konvenčné postupy a princípy v terapii akútnej
rou sa denne stretávame na prahu ambulancie bolesti viazané na paracetamol a ibubrofén
alebo lekárne. Má značný vplyv na biologické,
psychologické, sociologické a ekonomické Paracetamol (PCT)
Prvýkrát bol identifikovaný ako aktívny metabolit dvoch starších antipyreticaspekty pacienta, preto ju nemožno podceňo- kých látok a to acetanilidu a fenacetínu na konci devätnásteho storočia. Vo
vať. Akútna bolesť je spravidla náhle vzniknutý Veľkej Británii bol dostupný na lekársky predpis v roku 1956 a voľne predajný sa
v roku 1963. Odvtedy nadobudol status najpopulárnejšieho antipyretickénepríjemný (subjektívny) stav trvajúci od nie- stal
ho a analgetického terapeutika aplikovaného v monoterapii, ale aj v kombinákoľkých minút, hodín až dní (veľmi výnimočne cii s inými liečivami. Napriek spomínanej prístupnosti však naďalej pretrvávajú
týždne) zodpovedajúci koncepcii senzorického diskusie o mechanizme jeho pôsobenia. Oproti predchádzajúcim predpokladom je analgézia s najväčšou pravdepodobnosťou sprostredkovaná centrálvnemu upozorňujúceho na priame alebo poten- ne a môže zahŕňať priamu a nepriamu inhibíciu centrálnych cyklooxygenáz
ciálne poškodenie tkaniva. Býva dobre lokalizo- (COX). Uvažuje sa tiež o aktivácii endokanabinoidného systému a spinálnych
sérotonergných dráh. Tiež sa ukázalo, že nemá významné účinky na COX-1 a
vaná, ostrého charakteru. Neopioidné analgeti- COX-2 (no evidujeme predpoklady selektívnej inhibície COX- 2). Naďalej sa ale
ká sú vhodné na liečbu miernej, alebo stredne zhodneme, že jeho periférny účinok je pravdepodobne nesignifikantný.
viacerým podobnostiam s účinkami látok zo skupiny nesteroidných
silnej bolesti rôznej etiológie v monoterapii ale- Napriek
antiflogistík (NSAID) si v rámci klasifikácie liečiv proti bolesti paracetamol vybo v kombinácii. Použitie pri silnej bolesti je li- tvára vlastnú pozíciu, pravdepodobne svojím bezpečnostným profilom a mimitované tzv. stropným efektom. Na zabránenie nimálnymi liekovými interakciami. Je možné aplikovať ho aj pri renálnej insuprechodu z akútnej do chronickej bolesti je preParacetamol
to na mieste včasná a razantná terapia. Základnú
stratégiu liečby predstavuje analgetický rebrík
Svetovej zdravotníckej organizácie schválený
pred viac ako 30 rokmi. V rámci inovácie sa
nám však ponúkajú aj novinky v tejto oblasti.
Jednou z nich je vzájomná kombinácia dvoch
najfrekventovanejších analgetík neviazaných na
lekársky predpis v dávke 500 mg paracetamolu
a 200 mg ibuprofénu.
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ficiencii, neovplyvňuje koagulačnú kaskádu (pri intoxikácii PCT registrujeme
vyššie INR) a nevyvoláva iritáciu gastrointestinálneho systému (GIT). Výhodný
je aj z hľadiska farmakokinetických aspektov, pretože jeho resorpcia z GIT je
prakticky kompletná a väzba na plazmatické bielkoviny nízka. Z uvedeného
teda vyplýva, že paracetamol má relatívne vysoký terapeutický index. Odporúčaná jednotlivá analgetická dávka je 10 – 15 mg/kg s účinnosťou približne do
45 minút po perorálnom podaní. Maximálna denná dávka je 60 mg/kg. U osôb
nad 60 kg hmotnosti je na mieste odporúčať 2 tablety s 500 mg paracetamolu.
Dávky do 4 g denne nespôsobia hepatálne poškodenie. To prichádza do úvahy
len v ojedinelých prípadoch spojených s nízkymi hladinami glutatiónu, kachexii pri anorexii, hepatitíde C a cirhózy pečene. Pri aplikácii dlhšej ako 10 dní je
nutné dávkovanie PCT upraviť – denná dávka by nemala prekročiť 2,5 – 3 g.
Ibuprofén
Patrí k jednej z prvých látok zo skupiny NSAID syntetizovanej v roku 1969
ako bezpečnej alternatívy k vtedy dostupnému aspirínu (označovaný aj ako
moderný aspirín). V priebehu rokov sa postavenie NSAID vyvinulo do pozície
najpoužívanejších liečiv nielen na lekársky predpis, ale aj ako OTC. O ich dôležitom mieste v terapii bolesti napovedá aj to, že bez ohľadu na vývoj nových
možností v oblasti analgézie, naďalej ostávajú najaplikovanejšími terapeutikami, podobne ako paracetamol. Ich základný mechanizmus účinku sa opiera o
inhibíciu cyklooxygenázy, ktorá katalyzuje vznik prostaglandínov z arachidónovej kyseliny.

Po fyziologickom alebo patologickom stimule uvoľňujú membránové fosfolipidy kyselinu arachidónovú vďaka enzýmu fosfolipázy A2. Kyselina arachidónová potom prechádza pasážou do jednej z troch rôznych enzymatických
ciest: cyklooxygenáza, lipoxygenáza a cytochróm P450 (CYP450). Cyklooxygenázová dráha premieňa kyselinu arachidónovú na prostaglandíny, prostacyklíny a tromboxány. Z dráhy lipoxygenázy vznikajú z metabolizmu kyseliny arachidónovej kyseliny hydroxyeikosatetraénové, leukotriény a lipoxíny. Posledný
krok je pod kontrolou cesty CYP450. Týmto mechanizmom získava ibuprofén
svoje analgetické, antipyretické a protizápalové vlastnosti. Z hľadiska farmakokinetiky sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny (99 %) a rovnako
sa metabolizuje v pečeni na dva hlavné neaktívne metabolity rýchlo a úplne
vylučované obličkami. Jeho indikačné spektrum je preto široké a zahŕňa bolesti
muskuloskeletárneho aparátu, zubov, vrátane krátkodobej terapie dysmenorey. Výhodou je nulový potenciál pre vznik fyzickej a psychickej závislosti.
Aj keď patrí do skupiny derivátov kyseliny propiónovej a pôsobí ako neselektívny inhibítor cyklooxygenázy (pričom práve inhibíciou COX-1 sú vyvolané nežiaduce účinky v oblasti obličiek a GIT), predstavuje ibuprofén látku s najlepším
bezpečnostným profilom. Vykazuje nízku gastrotoxicitu, má krátky eliminačný
polčas, málo interferuje s väzbou kumarínových derivátov na bielkoviny, je
dobre tolerovaný. Jednotlivá dávka je 200 – 800 mg. Maximálna denná dávka
je 1 200 mg (u reumatických pacientov až 2 400 mg). Farmakovigilančný výbor
Európskej liekovej agentúry v súčasnej dobe zahájil prehodnotenie kardiovaskulárnych rizík ibuprofénu vo vysokých dávkach (2 400 mg/deň) užívaných
pravidelne a dlhodobo.

Bežný prípad z lekárne
– výhody kombinovanej terapie
...35-ročný mohutný pacient prichádza skoro ráno do lekárne.
Na pohľad je zrejmé, že mu pohyb spôsobuje bolesť. Tento náš predpoklad sám potvrdí, keď uvádza mierne silnú bolesť kĺbového charakteru v akútnej fáze. Vyskúšal paracetamol v najvyššej dennej dávke
(4 g), avšak bez efektu. Žiada inú možnosť medikácie...

Ibuprofén

Lekáreň je často pri liečbe bolesti miestom prvého kontaktu medzi pacientom a zdravotníkom. Primárnou úlohou farmaceuta je rozoznať okolnosti, pri
ktorých sa môže pacient liečiť sám za pomoci voľne dostupných prípravkov
a kedy je už nutné vyhľadať lekára. Platí, že k samoliečbe je vhodná len bolesť
zo známou príčinou alebo ktorá sa opakuje, alebo ktorú už pacient s lekárom
konzultoval. Vždy je potrebné pýtať sa pacienta základné informácie o intenzite a dobe trvania bolesti. Za pomocí OTC prípravkov je možné liečiť hlavne
miernu až stredne silnú akútnu bolesť. Jednou z možností je pomerne nová
vzájomná kombinácia paracetamolu a ibuprofénu ponúkajúca zlepšenú analgéziu, pretože na vnímaní bolesti sa podieľajú často viaceré typy patofyziologických mechanizmov.
Výhoda kombinovaných preparátov spočíva v možnosti použiť nižšie terapeutické dávky, ako keby ich zložky boli využité v monoterapii. Ide o synergiu
účinku za predpokladu užitia látok s rozdielnym mechanizmom účinku, vďaka
čomu môžeme výrazne zvýšiť analgetický účinok a zároveň znížiť nežiaduce
vplyvy liečby. Užitie jednej tablety namiesto dvoch je aj predpokladom lepšej
adherencie. Tento model môžeme aplikovať aj u nášho pacienta. Vychádzajúc
zo schválenej jednotlivej dávky paracetamolu (10 – 15 mg/kg), pri obvyklom
režime 1 tbl. obsahujúca 500 mg PCT pozorujeme u osoby nad 50 kg hmotnosti poddávkovanie. U osôb s telesnou hmotnosťou nad 60 kg sa teda odporúča dávkovanie 2 tbl. s 500 mg PCT, čo je najvyššia povolená jednotlivá
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terapeutická dávka. Na základe počítačovej simulácie sa ale odhalilo, že ani
pri maximálnom povolenom dávkovaní (max. 1 g pro dosi, opakovať najskôr
po 4 hod., max. 4 g denne) nemusí byť u statnejšej osoby dosiahnutá dostatočne účinná plazmatická koncentrácia PCT. Optimálne dávkovanie by tak prekročilo svoje maximum, čím by sa naskytla otázka rizika hepatotoxicity.
Už v roku 2010 vyšla štúdia (Tanner a kol.) zaoberajúca sa vzájomným pôsobením dvoch významných liečiv v novej kombinovanej tablete s fixnou dávkou
200 mg ibuprofénu a 500 mg paracetamolu. Naznačuje, že ich terapeutické
účinky sa môžu navzájom dopĺňať a zlepšovať tak analgéziu, pretože sa preukázalo výrazné zvýšenie rýchlosti absorpcie paracetamolu. Farmakokinetické
parametre sa významne nemenili. Bol pozorovaný jasný vzťah medzi plazmatickými koncentráciami a stupňom nameranej úľavy od bolesti, pričom dávkovanie trikrát denne môže ponúknuť zvýšený terapeutický účinok (porovnávaný
s aplikáciou dvakrát denne). Zistilo sa, že kombinácia paracetamolu a ibuprofénu je účinná pri rôznych stavoch akútnej bolesti vrátane pooperačnej bolesti,
dysmenorey, muskuloskeletárnej bolesti, bolesti zubov, hlavy (nie migréna), reumatickej a svalovej bolesti nevynímajúc ani nachladnutie, chrípku, zapálené
hrdlo či horúčku.
Štúdia z roku 2013 (Derry a kol.) sa tiež zamerala na kombináciu ibuprofénu
200 mg a paracetamolu 500 mg, kde na súbore 508 účastníkov sledovali úči-

Graf 1. Stredná krivka závislosti času a plazmatickej koncentrácie ibuprofénu
v monoterapii a vo forme kombinovanej tablety

Graf 3. Stredné krivky závislosti času a plazmatickej koncentrácie ibuprofénu
a paracetamolu po podaní prvej dávky subjektom, ktorí ich dostávali vo fixnej
kombinovanej dávke

Čas (hodiny)

nok oboch látok v porovnaní s placebom. Z celkového súboru dosiahlo 69 %
najmenej 50 % úľavu od bolesti počas 6 hodín pri liečbe spomínanou fixnou
kombináciou. Zároveň analgetické účinky trvali dlhšie a bolo pozorovaných
menej nežiaducich udalostí ako pri placebe. Podobné výsledky prináša aj rad
iných publikovaných prác.

Záver
Kombinácia analgetík s rôznymi mechanizmami účinku ponúka potenciál zvýšenej úľavy od bolesti s porovnateľne nižšou dávkou každého analgetika a zodpovedajúcimi zníženými vedľajšími účinkami. Dve široko dostupné a lacné liečivá
sa preukázali v kombinovanej tablete s fixnou dávkou 200 mg ibuprofénu a 500
mg paracetamolu, ako dobre tolerované a účinné v terapii miernej až strednej
bolesti, s rizikom potenciálnej toxicity pravdepodobne závislej od dávky.
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Phytoneering – praktické využitie jeho produktov
v liečbe infekcií horných ciest dýchacích
MUDr. Petra Borsosová
Otorinolaryngologická ambulancia, Poliklinika Duslo, a. s., Šaľa

Ochorenie postihujúce horné dýchacie cesty
patrí k tým najčastejším, s ktorými pacient prichádza do ordinácie praktického lekára. Tie
komplikovanejšie stavy potom zvyčajne končia v rukách otorinolaryngológa. Platí pritom,
že akokoľvek tieto infekcie sú etiologicky veľmi pestré, najčastejšie sú vyvolané vírusovým
agensom. Nasadenie antibiotík, najmä tých širokospektrálnych je preto v naprostej väčšine
prípadov zásadnou chybou. Kľúčové je preto,
popri odporúčaných režimových opatreniach,
včasné nasadenie zodpovedajúcej symptomatickej liečby. Nielen u imunitne oslabených, ale
tiež u osôb s recidivujúcimi infekciami sa významne uplatňujú profylaktické opatrenia s cieľom posilniť prirodzenú obranyschopnosť. Vždy
je však nevyhnutné pacienta vnímať vo všetkých
dimenziách, tzn. v kontexte jeho komorbidít a
odpovedajúcej komedikácie. Inými slovami, je
potrebné pamätať súčasne na riziko možných
nežiaducich účinkov a liekových interakcií,
a snažiť sa o elimináciu takýchto rizík. V tomto kontexte sa v posledných rokoch začal hojne
skloňovať výraz phytoneering...
Čo je to Phytoneering?
Jednoducho povedané jedná sa o spojenie prírody a vedy. Prináša, ale nový
pohľad na tradičné „bylinkárstvo.“ Výsledkom phytoneeringu – patentovaného firmou Bionorica – je vývoj a výroba fytoterapeutických liekov založených
na vedeckých štúdiách a výskumoch.
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Na rozdiel od syntetických liekov, nie sú účinné látky v bylinných liekoch zložené iba z jednej izolovanej látky. Sú skôr zložitými zmesami prírodných látok.
Mechanizmus účinku a znášanlivosť výrobkov sa skúma vo farmakologických
a klinických skúškach, berúc do úvahy aj aktuálne poznatky z odboru molekulárnej biológie. Získané závery predklinických aj klinických štúdií sú okamžite
použité ako spätná väzba na vylepšenie extraktov.
Výsledkom je fytoterapeutikum – liek, ktorý spĺňa všetky kritériá liečiva (nejedná sa teda o výživový doplnok!) – v prípade Slovenska riadne schválený
ŠÚKLom.
Základné princípy phytoneeringu – alebo, aby to účinkovalo...
a) kultivácia
výber vhodnej rastliny, jej optimálna kultivácia, aby sa získalo vhodné
semeno;
každá zozbieraná šarža je písomne zdokumentovaná ešte pred použitím
na liečivý prípravok;
určenie miesta na kultiváciu – typ pôdy, podnebie, environmentálne
vplyvy;
načasovanie zberu;
pravidelné kontroly a audity, vedenie nepretržitej dokumentácie o kultivácii (osivo, hnojenie) a pozberovom spracovaní (čistenie, sekanie, sušenie);
b) high-tech produkcia – interne vyvinuté a patentované výrobné procesy zabezpečujú jedinečnú kvalitu extraktu,
c) kontrola kvality – na každom stupni produkcie (pravidelné analýzy extraktov,
v prípade že neobsahujú dostatok účinných látok nie sú použité na výrobu
liekov),
d) všetky kultivačné, spracovateľské a výrobné procesy sa riadia prísne stanovenými štandardmi, lebo výrobný proces hrá hlavne v prípade bylinných liekov
významnú úlohu.
Výhody produktov phytoneeringu
máme rastlinný liek s definovaným množstvom účinnej látky, dávkovaním, mechanizmom účinku;
má minimum nežiaducich účinkov a interakcií;
sú možné kombinácie s lokálnymi aj celkovými liekmi, kde ich prídavný efekt k liečbe je vedeckými štúdiami dokázateľný a nesporný. To nám
napr. umožní rýchlejšiu úľavu pacienta od príznakov, ktoré ho obťažujú.
Ďalej kombináciou s celkovými, či lokálnymi liekmi môžeme v niektorých
prípadoch znížiť dávku chemického lieku alebo znížiť jeho dobu užívania,
čím pacienta chránime pred nežiaducimi účinkami liekov, alergickými reakciami, znižovanie rizika interakcií;

PHARMA
časopis pre odborníkov lekární
časopis pre odborníkov lekární

vhodné pre použitie aj pre „komplikovaných” pacientov (polymorbidný
pacient, pacient užívajúci množstvo liekov, pacienti brániaci sa užívaniu
chemických liekov a pod.).
Praktické využitie produktov phytoneeringu v rámci liečby ochorení
horných dýchacích ciest
Pri ochorení HCD, kde vyvolávajúci agens je infekčného pôvodu, máme do činenia:
1. s viac ako 80 % pravdepodobnosťou s vírusmi,
2. baktérie sú väčšinou prítomné ako superinfekcia – primárne pôsobí
cca 10 – 15 % infekcií,
3. inými patogénnymi agensmi (3 – 5 %).
Zmeny, ktoré vzniknú na slizniciach sa typicky prejavujú ako opuch, zhoršenie
slizničného transportu, druhotne sťažené dýchanie, prehĺtanie či ako bolesť.

Účinky pri ochoreniach HCD:
Hustý hlien sa nariedi (sekretolytický účinok), rozbehne sa mukociliárny
transport (očista slizníc). Vďaka protizápalovému účinku sa zmenšuje opuch
a klesá bolesť, o. i. tiež v prínosových dutinách.
Znižuje sa riziko bakteriálnej superinfekcie, liečebný proces sa urýchli. Iste nezanedbateľný je regeneračný vplyv na sliznice.
Veľmi výhodná a vítaná je možnosť kombinácie s lokálne či systémovo užívanými liekmi – dekongestíva, antiflogistiká, analgetiká/antipyretiká či napr.
antibiotiká. Okrem akútnych, či chronických ochorení vyvolaných infekčným
agensom nám môže pomôcť aj u pacienta s alergickou alebo chronickou
nádchou – možno kombinovať aj s lokálnymi, či celkovými kortikosteroidmi,
antihistaminikami.
Obrázok 2.

Liečbou následne odstraňujeme vyvolávajúci agens + normalizujeme stav slizníc (zníženie opuchu, zvýšenie mukociliárneho klírensu a pod.).

Control

Čo nám ponúka phytoneering?
Na našom trhu sa dnes nemalej obľube teší prírodná zmes výťažkov 5 rastlín
s komplexným sekretolytickým účinkom – horec žltý, prvosienka jarná, štiav
kyslý, baza čierna a železník lekársky. Najdôležitejším komplexom zo strany
obsahových látok tejto zmesi je komplex bioflavonoidov, ktoré zabezpečujú
zvyšovanie sekrécie chloridov v závislosti na dávke (Obr. 1).
Obrázok 1.

5-komplex

Záver
Phytoneering je vedecká metóda, ktorá nás vracia k prírode. Ponúka nám účinné fytofarmaká, ktoré vyvinuté za použitia najnovších vedeckých metód a poznatkov smelo konkurujú „chemickým“ liekom. Ich výhodou je okrem vedecky
dokázaného účinku aj možnosť kombinovať ich s chemickými liekmi, malé
množstvo nežiaducich účinkov, alergických reakcií. V rámci infektov HCD ich
môžeme použiť či už v monoterapii alebo v kombinácii s inými liekmi pri liečbe
ochorenia nosa a prínosových dutín (klasická nádcha, či zápal prínosových dutín), ale aj pri ďalších ochoreniach nosa a s tým súvisiacimi ochoreniami – ako je
alergická nádcha, ochorenia hltana či hrtana a aj stredného ucha.
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Dezinfekcia, vlastnosti a porovnanie s klasickými
liečivami so zreteľom na aktuálnu pandémiu
Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.1, Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.2
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2
V. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1

Súčasná situácia s COVID pandémiou priniesla mnohé nezrovnalosti do použitia dezinfekčných prípravkov. Avšak, z medicínskeho pohľadu je použitie dezinfekčných prípravkov jasne
deklarované súvisiacimi zákonmi a vyhláškami. Všeobecne sú dezinfekčné prípravky určené na zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických
alebo kombinovaných postupov, ktoré prerušia prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy
k vnímavému jedincovi.
Pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmov prenosu nákazy, možnosti ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov. Pri chemickej dezinfekcii sú mikroorganizmy ničené chemickými dezinfekčnými prostriedkami stanovenej koncentrácie a času pôsobenia
pre požadované spektrum dezinfekčnej účinnosti. Na dezinfekciu možno používať
výlučne prípravky schválené MZ SR, hlavným hygienikom SR a ŠÚKL.

Mikrobiologická účinnosť dezinfekčných prípravkov musí byť preukázaná podľa
Európskych noriem (EN) platných pre oblasť zdravotníctva. V prípade, že pre danú
oblasť použitia nie je definovaná norma podľa EN 14885, je možné predložiť metódu testovania z inej oblasti použitia (napr. potravinárstvo) alebo predložiť testy
podľa testovacej metódy z akreditovaného laboratória. Každý dezinfekčný prípravok musí mať doložený prehľad expertíz so záverom o mikrobiologickej účinnosti prípravku, v prípade pochybností sa musí doložiť certifikovaný mikrobiologický
test z akreditovaného laboratória v zmysle požadovanej mikrobiologickej účinnosti. Podľa spôsobu použitia, teda na aké povrchy je dezinfekčný prostriedok vhodný, ich delíme na dezinfekčné prípravky vhodné na dezinfekciu plôch, predmetov,
rúk a rán. Príklady konkrétnych dezinfekčných prípravkov sa nachádzajú v tabuľke.
Základné požiadavky na chemické dezinfekčné prostriedky, ktoré by mali či
musia byť splnené, sú aby dezinfekčný prostriedok mal čo najširšie spektrum
účinnosti, nesmie byť jeho použitie toxické pre ľudí a ani zvieratá, nesmú vyvolávať rezistenciu mikroorganizmov na chemicky účinnú zložku dezinfekčného prostriedku, a svoj dezinfekčný účinok majú dosiahnuť čo najrýchlejšie
a v čo najnižšej koncentrácii. Antiseptiká sú chemické dezinficienciá používané
priamo na kožu, mukózne membrány, rany a v rámci prevencie infekcie. Dezinfekčné prostriedky sa rozdeľujú podľa chemického zloženia a podľa spôsobu použitia na: kyseliny a zásady, oxidačné prostriedky, halogény a organické chlóramíny,
aldehydy, organické zlúčeniny jódu, cyklické zlúčeniny, alkoholy a éter,
povrchovo aktívne zlúčeniny, zlúčeniny kovov, kombinované zlúčeniny.

Tabuľka: Porovnanie vlastností a obmedzení pre registračné dezinfekčné prípravky. Zdroj: SPC lieku Ajatin, SPC lieku Betadine, SPC lieku Dettol, SPC lieku Jodisol, SPC lieku
Peroxid vodíka, SPC lieku Septonex, SPC lieku Solutio Jarisch; www.sukl.sk _ 3.11.2020
Ajatin

Betadine

Braunol

Dettol

Jodislol

Peroxid vodíka

Septonex

Solutio Jarish

Antibakteriálny účinok

+

+

+

+

+

+

+

+

Protiplesňový účinok

+

+

+

+

+

-

+

+

Antivírusových účinok

+

+

+

-

+

-

+

-

Účinok proti prvkom

-

+

+

-

+

-

-

-

Použitie aj na sliznice

+

+

+

-

+

+

-

-

Použitie aj na väčšie plochy

+

+

+

-

+

+

+

-

Opakované použitie počas dňa

+

+

+

-

+

+

+

+

Nie je potrebné odstrániť zvyšky

+

+

+

-

+

+

+

-

Neobsahuje alkohol

-

+

+

+

-

+

-

+

Možné predĺženie účinku

+

+

+

-

+

+

+

+

Použitie na dezinfekčný kúpeľ

-

+

+

-

-

-

-

-

Dostupnosť aj vo forme mydla

-

+

-

+

-

-

-

-
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Už v roku 1811 sa objavila informácia, že jód – I2 je mikrobicídny prostriedok,
ktorý rýchlo zabíja baktérie, vírusy, plesne a tiež niektoré prvoky. V roku 1939 sa
detegovali pozitívne vlastnosti polyméru povidónu (polyvinylpyrolidón, PVP),
ktorý sa v minulosti používal ako náhrada krvnej plazmy. Začiatkom päťdesiatich rokov (1952) sa použil PVP ako nosič pre jód, tento komplex objavili H. A.
Shelanski a následne bola v roku 1955 zlúčenina uvedená do klinickej praxe.
V roku 1969 bol jódovaný povidón použitý na dekontamináciu lunárneho modulu Apollo po návrate z Mesiaca. V roku 2020 je publikovaných 243 vedeckých
prác a z toho 47 sa zoberá problémom profylaktického a terapeutického použitia jódovaného povidónu pre liečbu COVID-19. S jódovaným povidónom sa
uskutočnilo aj 15 klinických štúdií z toho sú 3 ukončené, a sú spracovávané výsledky so zameraním sa na COVID-19.
PVP a jód tvoria spolu reverzibilnú väzbu v komplexe, ktorý je vo vode rozpustný s obsahom 9 – 12 % jódu, ktorý sa dokáže postupne uvoľňovať.
Pri vlastnom mechanizme účinku sa teda jód uvoľňuje z komplexu jódovaného povidónu do roztoku. Jód je silné redukčné činidlo, ktoré oxiduje všetky
biomolekuly, čo je základný mechanizmus jeho dezinfekčnej aktivity, pričom
sa deaktivuje na jodid. Ďalšie molekuly I2 sa uvoľňujú z povidónu a aktívna forma jódu sa stále dostupné. Podstata dezinfekčného procesu je oxidačným pôsobením narúšať proteíny, mastné kyseliny a nukleotidy cudzorodých organizmov, a týmto spôsobom ich deaktivovať.
Jódovaný povidón má rýchly nástup účinku približne do 15 – 30 s, má potvrdený nízky výskyt alergických reakcií napriek obsahu jódu, síce 10 % ľudí je
alergických na jód, ale len 0,1 % na PVP-jód. Jódovaný povidón je vhodný aj na
sliznice. Jeho aplikácia je možná priamo na kožu alebo do rany bez riedenia,
má široké spektrum účinku, pôsobením na väčšinu patogénov má minimálnu
toxicitu a malý iritačný účinok na kožu a podporuje hojenie. Medzi základné indikácie jódovaného povidónu patrí dezinfekcia pokožky pred injekciou, odber
krvných vzoriek, punkcia, biopsia, transfúzia alebo infúzia, predoperačná dezinfekcia kože a sliznice, aseptické ošetrenie rán, popálenín, liečba bakteriálnych
alebo plesňových infekcií, a celková alebo čiastočná predoperačná dezinfekcia
pacienta (dezinfekčný kúpeľ).
Situácia s výskytom COVID-19 poukázala na nezrovnalosti v použití rôznych
dezinfekčných prípravkov bez jasnej deklarácie jej účinnosti, bezpečnosti a nízkej toxicity. Nie každý prípravok, v tomto momente dostupný pre používateľa, spĺňa európske normy, nie je odporúčaný MZ SR či ŠÚKL. Z medicínskeho
hľadiska je použitie dezinfekcie presne deklarované a pri jej použití sa musí vychádzať zo znalosti ciest a mechanizmov prenosu nákazy, a musia sa zahrnúť
aj možnosti ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia
a odolnosti mikroorganizmov.
Pri chemickej dezinfekcii sú mikroorganizmy ničené chemickými dezinfekčnými prostriedkami v stanovenej koncentrácii a času pôsobenia pre požadované spektrum dezinfekčnej účinnosti. Pri porovnávaní spektra účinku antiseptík, jódovaný povidón má veľmi široké spektrum mikrocídnej účinnosti voči
G+ a G- baktériám, voči spórom, plesniam, prvokom, treponémom a aj voči
obaleným a neobaleným vírusom. V predchádzajúcom období bola účinnosť jódovaného povidónu deklarovaná aj voči rodine koronavírusov (HCoV
229E, HCV0OC43, SARS, MERS) a dnes je potvrdená aj jeho účinnosť voči SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19. V roku 2020 bolo publikovaných viac ako
50 prác zoberajúcich sa problémom profylaktického a terapeutického použitia jódovaného povidónu pre liečbu COVID-19. Dnes na celom svete prebieha
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15 klinických štúdií s jodidovaného povidónu a liečba COVID-19 pacientov,
najmä prípravkov pre ORL, pričom tri štúdie sa už ukončili a očakáva sa skoré
publikovanie výsledkov. Len takýto postup môže priniesť zodpovedajúce dáta
pre klinickú prax. Preto je v tomto pandemickom čase kľúčové, aby sa používali len schválené a laboratórnymi testami deklarované účinné dezinfekčné prostriedky, predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v dennodennej
aplikácii v domácnosti.

Literatúra u autorov
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Fytoterapia v liečbe LUTS/BHP/OAB
MUDr. Igor Bartl
UNBA, Urologické oddelenie, Ružinov, Bratislava

Symptómy dolných močových ciest (Lower 3. štádium: dekompenzácia m. detrusor => postmikčné rezíduum, chroretencia moču, poškodenie obličiek (urémiou trpí asi 11 % pacientov
urinary tract symptoms, LUTS) nie sú orgá- nická
s BPH).
novo špecifické, t. j. nie sú výhradne symptómami benígnej hyperplázie prostaty. Skôr je Liečebné možnosti u pacientov s BPH
výbere optimálnej liečby pre pacienta je potrebné zohľadniť jeho vek,
potrebné ich vnímať z pohľadu dolných ciest Pri
prítomnosť komorbidít, existujúcu kvalitu (aj tú sexuálnu) života, riziko
močových ako na integrovanú funkčnú jed- progresie ochorenia a samozrejme tiež preferencie zo strany pacienta, ekonotku. Zrejmá je pritom ich progresia úmer- nomické aspekty a dostupnosť liečby.
Z medikamentóznych prístupov sú najčastejšie volené blokátory alfa-1
ne sa zvyšujúcemu veku. Vyskytujú sa nielen adrenergných receptorov a inhibítory 5-alfa-reduktázy, doplňované inhibítormi fosfodiesterázy 5, mepartricínom či fytoterapeutikami. Veľmi často
u mužov, ale aj u žien1.
Etiopatogenéza BPH
Dominantne je prítomnosť LUTS spájaná s benígnou hyperpláziou prostaty
(BPH), ktorej patologickým podkladom je nadmerná proliferácia žľazového
tkaniva, najmä strómy (vzájomný pomer sa vekom mení z 1 : 2 na 1 : 5
v prospech strómy). Zmeny sú dominantné predovšetkým v oblasti prechodnej zóny, ktorá obklopuje uretru. Dôsledkom je obštrukcia pars prostatic urethrae s typickými ťažkosťami pri močení.
Etiopatogeneticky je BPH značne heterogénna. Významnú úlohu tu nepochybne zohráva vek (proces starnutia), ale tiež spôsob výživy (príjem
cholesterolu, resp. fytoestrogénov), rastové faktory (ovplyvňujú vzájomnú
interakciu medzi žľazovou a stromálnou zložkou prostaty). Iste, vylúčiť nemožno ani genetické faktory (dedičná predispozícia) či etnické vplyvy.

Charakteristika LUTS
Symptómy dolných močových ciest rozlišujeme iritačné a obštrukčné2.
Pacientmi za viac obťažujúce sú označované práve tie iritačné, t. j. poruchy uskladňovania/hromadenia moču. Z nich najčastejšie ide o noktúriu
nasledovanú polakizúriou, urgenciou či urgentnou inkontinenciou moču.
Naopak viac prevalentnými sú symptómy obštrukčné, t. j. poruchy vyprázdňovania moču. Zahŕňajú oneskorené zahájenie moču, slabý prúd, mikciu
na viackrát, neúplné vyprázdnenie či terminálne odkvapkávanie. Časté sú
tiež tzv. postmikčné symptómy zahŕňajúce pocit neúplného vyprázdnenia
močového mechúra, či odkvapkávanie moču po vymočení.

Klinické štádiá BPH
1. štádium: uskladňovacie („iritačné“) príznaky sú prejavom dráždivosti
močového mechúra na prítomnú prekážku (BOO);
2. štádium: kompenzačné zmeny močového mechúra (hypertrofia svaloviny močového mechúra s hyperpláziou urotelu) => vyprázdňovacie („obštrukčné”) príznaky (akútna retencia moču);
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je pre komplementaritu účinkov volená kombinovaná liečba. Z invazívnych
prístupov je volená TURP, TUI, TUVP, TUMT, TUNA, HoLRP, HoLEP, PUL alebo
otvorená transvezikálna prostatektómia (TP)1.

V rámci behaviorálnych opatrení je odporúčaná redukcia príjmu tekutín
počas noci, pred zaspaním a alebo pred odchodom z domácnosti; preferovaný je pravidelný pitný režim, najlepšie čistá voda. Odporúčaný je tiež
redukovaný príjem kofeínu a alkoholu pre ich diuretické a iritačné účinky,
rovnako tak ako pravidelná konzumácia nedráždivej stravy. Odporúčané sú
techniky dvojitého vymočenia s dribblingom, distrakčná technika stláčania
penisu, dychové cvičenia, panvový lis, kontrola skladovacích príznakov, triky na zväčšenie kapacity močového mechúra. Nevyhnutná je optimalizácia
užívania medikamentóznej liečby (diuretiká) a prevencia/liečba zápchy.
Často nevyhnutná je asistencia na zlepšenie obratnosti, mobility, mentálneho statusu, pozitívneho myslenia, well-beingu.
Alfa-1 blokátory
Lieky prvej voľby u pacientov s LUTS pri BPH sú uroselektívne pôsobiaci
alfuzosín, silodozín a tamsulozín, prípadne neselektívny doxazosín, prazosín a terazosín. Rýchlo zlepšujú LUTS (o 20 – 50 %) a prúd moču (o 20 –
30 %). Je tu možnosť titrácie dávky podľa potrieb konkrétneho pacienta.
Priaznivo na túto liečbu podľa skúseností reaguje 60 – 80 % pacientov, a
to už po 4 – 14 dňoch. Dlhodobo znižujú riziko akútnej močovej retencie
s nutnosťou chirurgickej liečby (štúdia PLESS)3. Ich mechanizmus účinku
pritom spočíva v blokáde väzby noradrenalínu na cieľové adrenoreceptory, čím dôjde k relaxácii hladkej svaloviny prostaty s následnou redukciou
tonusu prostaty a BOO. Majú aj mierny efekt na rezistenciu vyprázdňovania
moču močového mechúra. Nežiaduce účinky sa vyskytujú cca u 5 – 15 %
pacientov, pričom najčastejšie ide o hypotenziu (najmä u neselektívnych
zástupcov), retrográdnu ejakuláciu, zhoršenú erekciu, avšak bez akokoľvek
zjavného negatívneho ovplyvnenia libida4.
Okrem možnej kombinácie týchto zástupcov s inhibítormi 5-alfa-reduktázy
môžu byť s výhodou takisto volené do kombinácie s antimuskarinikami.

PHARMA
časopis pre odborníkov lekární
časopis pre odborníkov lekární

Inhibítory 5-alfa-reduktázy (5-ARIs)
Androgénne vplyvy na prostatu sú sprostredkované dihydrotestosterónom
(DHT), ktorý vzniká konverziou z testosterónu prostredníctvom 5-alfa-reduktázy (5-AR). Typ 1 5-AR je málo exprimovaný a má len malý vplyv na
prostatu – prevaha v extraprostatických tkanivách (koža, pečeň). Naproti
tomu typ 2 je dominantne zastúpený v prostate, a významne tak ovplyvňuje jej štruktúru aj funkciu. Dnes užívanými zástupcami inhibítorov 5-AR sú
finasterid blokujúci typ 2 5-AR a dutasterid inhibične pôsobiaci na obidva
typy ARI. Dôsledkom potlačenej tvorby DHT je indukcia apoptózy hyperplastických epitelových buniek prostaty5, 6.
V dôsledku užívania 5-ARIs sa významne zmenšuje objem prostaty a zvyšuje sa hodnota skóre IPSS o 30 až 40 %. Liečba zamedzuje ďalšiu progresiu ochorenia a poukazované je dokonca na chemoprevenciu karcinómu
prostaty. Prípravky je možné kombinovať s alfa-1 blokátormi. Z klinického
hľadiska je dôležité upozorniť na pozvoľný nástup účinku pohybujúci sa
v rádoch mesiacov a dokumentované boli dokonca menšie krvné straty pri
TURP. Nevýhodami je potom v dôsledku nižšej hladiny DHT zníženie libida
a zhoršená schopnosť erekcie.

Extrakt z plodov Serenoa repens sa ukázal byť výhodný do kombinácie
s výťažkami žihľavy (Urtica dioica), ktorým sú pripisované imunomodulačné účinky. Okrem toho navyše inhibujú aromatázy, potláčajú leukocytárne
elastázy a zabraňujú aktivácii komplementu12.

Inhibítory fosfodiesterázy 5 (IPDE-5)
Mechanizmus účinku týchto látok spočíva vo zvýšení intracelulárnej koncentrácie cGMP s následnou redukciou tonusu hladkých detrusorov, svalov
prostaty a uretry. Ich dlhodobé užívanie zvyšuje prekrvenie a podporuje
oxygenáciu v malej panve. Môžu tiež redukovať chronický zápal prostaty
a močovom mechúre. Významnými zástupcami tejto skupiny sú sildenafil,
tadalafil, vardenafil a avanafil, akokoľvek väčšina z uvedených zástupcov
nemá danú indikáciu schválenú zo strany ŠÚKLu.

1.

Fytofarmaká
Rastlinných extraktov využívaných za účelom dosiahnutia úľavy od LUTS je
celý rad. U nás k najpoužívanejším a súčasne s najväčšou podporou účinnosti v literatúre je Serenoa repens. Mechanizmus účinku je daný primárne
antiandrogénnym pôsobením (inhibícia izoenzýmov 1. a 2. typu 5-alfa-reduktázy). Nemenej významný je však tiež účinok protizápalový (potlačenie
syntézy prostaglandínov) a antiedematózny; popísaná bola tiež inhibícia
prolaktínu a rastového faktora.
Descotes et al. u pacientov liečených extraktom z plodov Serenoa repens
v porovnaní s placebom v randomizovanej štúdii 176 mužov s LUTS/BPH
preukázali štatisticky významné zníženie noktúrie a frekvencie močenia cez
deň, a zlepšenie prúdu moču (Qmax)7. Veľmi významná je potom bezpochyby meta-analýza 18 klinických štúdií (n = 2 939). Aj tu bol preukázaný
síce malý, ale štatisticky významný prínos fytoterapie na zlepšenie príznakov (najmä pokles noktúrie) a zlepšenie prúdu moču (8). Debruyne et al. v
dvojito zaslepenej 12-mesačnej randomizovanej medzinárodnej klinickej
štúdii (n = 811) dokázal dokonca takmer zhodné klinické účinky Serenoa
repens oproti tamsulozínu9. Uveďme, že užívanie extraktu z plodov Serenoa
repens nie je sprevádzané akokoľvek negatívnym ovplyvnením sexuality10.
Dlhodobá účinnosť Serenoa repens bola hodnotená u 120 osôb s miernymi až stredne ťažkými LUTS v dôsledku BHP. Pravidelné 24-mesačné užívanie v dennej dávke zodpovedajúcej 320 mg etanolového extraktu viedlo
k signifikantnému zlepšeniu IPSS o 5,5 bodov. Súčasne došlo aj k zvýšeniu
kvality života (o 1,8 b.), maximálnej rýchlosti močenia, erekcie a k zníženiu
močového rezídua po vymočení. V sledovanom období sa znížil aj objem
prostaty z 39,8 na 36 ml11.

4.

Súhrnom možno k tejto kombinácii uviesť, že uľahčuje vyprázdňovanie
močového mechúra, zvyšuje maximálny prietok moču, zmenšuje reziduálne množstvo moču a redukuje urgencie pri hyperaktívnom močovom
mechúre u mužov aj žien počas celých 24 hodín, najmä v noci. Práve tieto
vlastnosti sú predpokladom pre jeho využitie na liečbu chronických zápalov prostaty. Okrem toho, nijako významne neovplyvňuje sexuálne funkcie,
neznižuje krvný tlak ani nijako neovplyvňuje hladinu PSA v krvi. Fytofarmaká sú dnes dostupné práve ako lieky, t. j. ich klinické využitie sa opiera o vedecké dôkazy v publikovanej odbornej literatúre. Súhrnom možno
konštatovať, že fytoterapia LUTS/BPH na báze Serenoa repens sa opiera
o rad klinických štúdií preukazujúcich nielen zrejmý prínos v podobe ústupu obťažujúcich symptómov aj objektívneho zlepšenia, ale súčasne aj na
priaznivý bezpečnostný profil13.
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