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Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Aj napriek dôkladnej starostlivosti o najväčší or-
gán organizmu, o kožu, môžu sa na nej vysky-
tovať mnohé neestetické miesta, ktoré nielen-
že nemusia byť príjemné na pohľad, ale môžu 
bolieť, a v niektorých prípadoch zabraňujú  
postihnutému v komfortnom pohybe. Jedným  
z takýchto kožných útvarov sú kožné bradavice. 
Kožné bradavice (verrucae vulgares) sa definujú 
ako benígne infekčné epiteliómy, ktoré vznika-
jú z proliferácie kože a slizníc a za ich infekčné-
ho pôvodcu považujeme papilomavírus (HPV). 
Objavujú sa prevažne u detí nad 5 rokov a u do-
spelých v mladom veku. Vzniknutá kožná bra-
davica u minimálne 2/3 prípadov spontánne 
vymizne v priebehu dvoch rokov. Bežne sú bra-
davice lokalizované hlavne na dorzách rúk, prs-
tov, v okolí nechtov a na kolenách. Najčastejšie 
sú bradavice spôsobené typmi HPV 1, 2 a 4. 

HPV vírus prítomný v organizme spôsobuje pomalé miestne zmnoženie bu-

niek epidermy, čím bradavica pomaly v priebehu niekoľkých rokoch narastá. 

Sú však aj prípady, kedy nastane urýchlené množenie buniek a kožná brada-

vica sa začne rýchlo, dokonca až „viditeľne“ zväčšovať. V prípade, ak sa kožné 

bradavice spontánne odstránia, nezostáva na ich mieste na koži žiadna jaz-

va a dokonca ani viditeľná stopa, avšak v organizme zostáva po prítomnosti 

HPV imunitná stopa. Fakt, že kožné bradavice sú spôsobované HPV vírusom 

vysvetľuje stav, kedy sa bradavice transformujú z benígnej podstaty na pod-

statu malígnu. 

Poznáme niekoľko typov bradavíc a pre potreby lekárnika a samoliečby pa-

cienta je vhodné, aby sme boli schopní rozoznávať základné typy bradavíc,  

a to sú bradavica obyčajná (verruca vulgaris), bradavica plochá (verruca plana 

juvenilis) a bradavica na stupaji (verruca plantaris). Poznáme aj iné typy brada-

víc, ako napríklad anogenitálne bradavice (condylomata acuminata), ktorých 

samoliečba sa bez konzultácie s lekárom neodporúča. Základné tri typy brada-

víc sú zobrazené aj na obrázku 1. 

Kožná bradavica obyčajná sa nachádza na akrálnych častiach končatín so slab-

šou mikrocirkuláciou. Vytvárajú tuhú, drobnú ostro ohraničenú papulu s farbou 

kože. Na tvári a na vonkajších stranách rúk u mladých ľudí sa často objavujú plo-

ché bradavice, pričom tieto miesta výskytu sú často mechanicky dráždené. Plo-

ché bradavice sa vyskytujú v hustom výseve veľkého počtu papúl, ktoré sú málo 

vyvýšené a nemajú významnú zmenu pigmentu. Asi najnepríjemnejšie sú bra-

davice vyskytujúce sa na stupaji, teda na spodných stranách nôh. Tieto bradavi-

ce sú tŕňové, na miestach tlaku tuhé, pričom rastú do hĺbky a môžu byť prítomné 

aj malé cievky v ich okolí. Tento typ bradavíc sa veľmi často stáva zdrojom infek-

cie. Práve bradavice na stupaji sú problematické v rámci diferenciálnej diagnosti-

ky, pretože ich treba správne odlíšiť od kurích ôk (clavus) alebo otlakov či mozoľov. 

Kurie oko je lokalizovaná hyperplázia vrstvy pokožky, ktorá vzniká v dôsledku vy-

volávaného tlaku alebo v dôsledku dlhodobého trenia. K odlíšeniu bradavice na 

stupaji a kurieho oka môže prispieť aj fakt, že kurie oko má ohraničené zhrub-

nutie pokožky s centrálnym zvýrazneným ložiskom stvrdnutej suchej kože, teda 

táto vyvýšenina vytvára čiernu stredovú bodku. Kurie oko je pre pacienta veľmi 

bolestivé a mnohokrát obmedzuje postihnutého v chôdzi. Kurie oko vzniká pre-

dovšetkým na základe mechanického poškodenia, bradavica je pôvodu víruso-

vého. Kurie oko sa nerozmnožuje samostatne, vzniká ako následok mozoľu či 

otlaku a bradavica na stupaji sa po objavení rozmnožuje autoinokuláciou, teda 

rozmnožuje samu seba, predovšetkým po nejakom vonkajšom kontakte. 

Okrem kauzálneho zásahu na bradavicu, je dôležité upozorniť trpiaceho na 

možnosť chránenia sa pred bradavicami, respektíve chrániť ostatných pred 

šírením sa bradavíc, napríklad v rodine či v pracovnom kolektíve. Je dôležité 

umývanie rúk a používanie dezinfekčných prostriedkov. Šírenie bradavíc ob-

medzuje aj vhodné premastenie pokožky, teda používanie emoliencií, čím sa 

predchádza vysúšaniu pokožky. Je vhodné chrániť rany pred vstupom nielen 

vírusov HPV. Pokiaľ sa už vyskytnú bradavice, treba používať vlastné uteráky 

alebo papuče či šľapky. Samozrejme pri odstraňovaní bradavíc pomáha, ak 

má jedinec dostatočne funkčný imunitný systém, teda aj pri riešení problému  

s bradavicami v lekárni je racionálne k prípravkom odstraňujúcim bradavice, 

ponúknuť pacientom aj možnosť posilnenia imunitného systému. 

Z pera šéfredaktora

Obrázok 1. Základné typy bradavíc

verrucae vulgares verruca plana juvenilis verruca plantaris

Samoliečba bradavíc z pohľadu farmaceuta
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V rámci farmakologických možností máme niekoľko základných skupín  

na elimináciu týchto kožných výrastkov. Ide predovšetkým o keratolytiká, kry-

oterapiu upravenú aj na domáce použitie, cytotoxické látky či iné, predovšet-

kým však nefarmakologické prístupy. 

Do skupiny keratolytík zaraďujeme kyselinu mravčiu, kyselinu salicylovú či žie-

ravé kyseliny, ako kyselinu monooctovú či trichlóroctovú. Domáca kryoterapia 

môže obsahovať oxid dusný, dimetyléter alebo propánový derivát dimetyléte-

ru. Samozrejme, že kryoterapia sa uskutočňuje aj používaním tekutého dusíka, 

ale ten je vhodný predovšetkým na ambulantnú liečbu. Do skupiny cytotoxic-

kých látok zaraďujeme dusičnan strieborný či 5-fluorouracil. 

Hlavnou úlohou aplikovania keratolytík, teda ich základný mechanizmus účin-

ku je zmäkčenie povrchu a následné odstránenie buniek. K spektru kyseliny 

salicylovej v nedávnej dobe pribudla aj lieková forma obsahujúca kyselinu 

mravčiu. Kyselina mravčia však nie je nováčikom v rámci farmakologického po-

užívania. Bola izolovaná už v roku 1671 anglickým prírodovedcom, ktorý desti-

loval drvené telá mŕtvych mravcov, aby ju získal a aj z toho primárneho zdroja 

vyplýva ich nechemické pomenovanie. Aj v ľudovom liečiteľstve nachádzame 

poznámky o vnorení rúk do mraveniska, pričom sa mravce tomuto zásahu brá-

nili a vniknuté ruky štípali, čim nastala aplikácia kyseliny mravčej. Dnešná lie-

ková forma je skutočne vhodnejšia a jednoduchšia, ako hľadanie mravenísk. 

Kyselina mravčia má svoje miesto, okrem farmaceutického priemyslu aj v po-

travinárstve, a to predovšetkým ako konzervant. 

Kyselinu mravčiu môžeme aplikovať dvoma spôsobmi vyplývajúcimi z dostup-

ných liekových foriem, a to aplikovaním roztoku alebo aplikovaním roztoku  

v pere. Obe liekové formy sú rovnaké pri porovnávaní účinnosti, hlavným roz-

hodovacím kritériom či roztok alebo roztok v pere, je predovšetkým množstvo 

bradavíc a množstvo používateľov. Ak sa jedná o väčšie množstvo bradavíc je 

vhodnejšie aplikovať kyselinu mravčiu v roztoku a roztok má tak isto výhodu  

v rámci liečby viacerých jedincov, napríklad členov jednej rodiny. Ak sa jedinec  

s bradavicou bude liečiť sám a má len jeden výrastok je vhodné aplikovanie roz-

toku v pere. Roztok aplikujeme napríklad vatovou tyčinkou, teda nenastáva au-

toinokulácia, do roztokovej fľaštičky vkladáme vždy čistú a novú vatovú tyčin-

ku. Účinnosť kyseliny mravčej bola sledovaná v niekoľkých klinických štúdiách,  

z ktorých vyplýva záver, že po jednej až štyroch aplikáciách nastáva odstráne-

nie či odliečenie 60 % bradavíc, pričom 92 % bradavíc sa eliminuje po dvanás-

tich aplikáciách. Sledovala sa nielen miera odliečenia jednotlivých bradavíc, ale 

porovnávala sa aj účinnosť kyseliny mravčej a kyseliny salicylovej v kombinácii 

s kyselinou mliečnou. Na rukách dosiahla 78 % účinnosť po aplikovaní kyseliny 

mravčej a 40 % účinnosť po aplikácii kombinácii kyseliny salicylovej a mliečnej. 

Na chodidlách bola kyselina mravčia účinná v 57 % bradavíc v porovnaní s 46 % 

kombinovaného prípravku. Aplikácia kyseliny mravčej si nevyžaduje prekrývanie 

bradavice po aplikácii, dokonca je nevhodné kyselinu mravčiu po aplikácii pri-

krývať. Je dôležité upozorniť pacientov, že hoci by ich prekrývanie mohlo viesť k 

potenciálnemu zrýchleniu účinku, ale toto prekrytie môže zosilniť účinnosť až do 

takej miery, že sa môžu na pokožke vyskytovať rany podobné spáleninám, teda 

otvoreným pľuzgierom. Kyselina mravčia je vhodná aj pre pediatrického pacien-

ta, aj keď v tomto prípade je vhodné konzultovať stav s príslušným pediatrickým 

odborníkom. Aplikovanie kyseliny mravčej je vhodné aj pre tehotné a dojčiace 

ženy, a aj u diabetikov. Výhodou aplikácie kyseliny mravčej je časový interval a to 

je iba raz do týždňa, po nanesení sa nechá miesto niekoľko sekúnd zaschnúť a po 

siedmych dňoch sa aplikácia znova opakuje až do odliečenia miesta.

Možnosť domácej kryoterapie otvorila nové terapeutické možnosti. Do zhoto-

venia liekových foriem, ktoré boli schopné udržať kryoterapiu uskutočňujúcim 

prostriedkom a spĺňať aj vhodnosť liekovej formy na domáce použitie, postih-

nutý musel navštevovať kožného lekára, ktorý prevádzal kryoterapiu apliko-

vaním tekutého dusíka. Pokiaľ lekár nevykonáva kryoterapiu pravidelne, kvôli 

problematickému skladovaniu tekutého dusíka, nedokáže ju uskutočniť v prí-

pade malého množstva pacientov. 

Domáca kryoterapia je založená na troch vhodných látkach a to oxidom dus-

ným, dimetyléterom (DME) a propánovým derivátom dimetyléteru (DMEP).  

Z fyzikálno-chemických vlastností týchto látok vyplýva, že oxid dusný dosahu-

je najnižšiu teplotu a to -89 °C, DME dosahuje -24 °C a DMEP -55 °C. Princípom 

kryoterapie je zmrazenie tekutiny vo vnútri bradavicových buniek, čím sa na-

vodí imunozápalová reakcia a nastáva vyliečenie postihnutého miesta. Preto je 

vhodné, aj pri domácej kryoterapii používať prostriedok s najvyššou najnižšou 

teplotou, ktorá sa dá dosiahnuť. Pri porovnávaní účinnosti dostupných troch 

látok sa po aplikovaní oxidu dusného dosiahne 70 % odstránenie bradavíc, 

DME odstránil v klinickom porovnávaní 46 % bradavíc a DMEP 49 % bradavíc 

po troch aplikáciách. Oxid dusný dosiahol po jednej aplikácii úroveň účinnosti 

dvoch aplikácií DME a dva a pol aplikácií DMEP.

Odstraňovanie bradavíc v domácom prostredí si vyžaduje od pacienta nielen 

dodržiavanie hygienických postupov, ale predovšetkým jeho stopercentnú ad-

herenciu k aplikácii a kompliens. Práve výberom účinných a vhodných pros-

triedkov sa dá podporiť adherencia pacienta k aplikovaniu prípravkov a neob-

medzovať jeho štandardný životný štýl. 

Literatúra u autorky
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Farmaceut vo svete pandémie COVID-19
PharmDr. Natália Rozman Antolíková, PhD.

Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF, Košice

Vo vedeckej komunite existuje v súčasnosti pri-
meraný počet štúdií, ktoré popisujú úlohu far-
maceutov počas pandémie COVID-19. Práve  
v tomto období vzrástla pozornosť orientovaná  
k farmaceutickej profesii, ktorá podobne ako 
celé zdravotníctvo, prešla dramatickými zmena-
mi.  

Lekárnická starostlivosť (v mnohých prípadoch je personál lekárne k dispo-

zícii 24 hodín denne) dominuje v manažmente „covidového“ pacienta, teda 

má značný vplyv na životy ľudí. Preto, tak ako už aj v minulosti potvrdili svo-

ju dôležitú úlohu v núdzových situáciách, aj v dnešnej dobe patrí úloha le-

kárnika k neoddeliteľnej súčasti systému zdravotnej starostlivosti. Ponúkajú 

riešenie akútnych problémov, konzultačnej činnosti, stratégii ohľadom te-

rapeutických odporúčaní propagovaných v médiách či neobmedzenú do-

stupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok, testovacích zariadení, rúšok. Leká-

renská prax teda zahŕňala dohľad nad správnym priebehom farmakoterapie  

v úzkej spolupráci s pacientom s cieľom zaistiť bezpečné a racionálne užíva-

nie liekov a optimalizovať kvalitu života pacienta, ako aj dosahovať pozitívne 

klinické výsledky a znižovať náklady na liečbu. 

Táto bezprecedentná situácia sa v značnej miere podpísala aj v progresív-

nom myslení ľudí na globálnej úrovni vo vzťahu k v zdravotníckej starostli-

vosti (rizikám, benefitom, bezpečnosti terapeutických postupov), s čím iste 

súvisí aj dramatický nárast inovácie a intervencie cez súčasné patenty via-

zané na zvládnutie nového koronavírusu SARS-CoV-2. Tento otvorenejší a 

transparentnejší systém, si ale vyžaduje vysoko kvalifikovaných odborníkov 

aj v oblasti farmácie, schopných efektívne zvládať zavádzanie nových tren-

dov, odporúčaní a legislatívnych krokov, ktoré majú v konečnom dôsledku 

napomôcť v starostlivosti o pacienta. Práve starnutie populácie, polymor-

bidita, absencia prevencie chorôb na akejkoľvek úrovni, nedostatok zdra-

votníckeho personálu, hrozba infekčných chorôb v dôsledku antibiotickej 

rezistencie a prítomnosť staronových patogénov vyúsťujúcich do koneč-

ných výdavkov na zdravotníctvo, prináša potrebu reformy. Cieľom je preto 

vytvorenie odolnej generácie zdravotníctva zameranej na prípravu nových 

modelov v starostlivosti o pacienta. Tie by mali zahŕňať inovatívne kroky  

hodnotenia technológií, podporu zdravia a prevenciu chorôb, teda mali by 

byť cielene orientované na pacienta. Výstup z tohto úsilia prináša ideu vy-

tvorenia multidisciplinárnych tímov zapojených do integrácie, propagácie a 

prevencie primárnej starostlivosti s využitím aj digitálnych  prostriedkov a 

riešení. 

Spomínaný systém, ale mení primárnu úlohu lekárnika, ktorý sa zapája do 

starostlivosti o pacienta v kombinácii lekár – lekárnik – pacient. Vplyvom 

pandémie COVID-19 sa tento trojuholník často nedodržiaval, kontakt s leká-

rom sa minimalizoval, a tak práve farmaceut prevzal na seba rolu konzultanta  

v liečbe pacienta. Prevzatím priamej zodpovednosti za individuálne potreby 

pacienta v súvislosti s liekmi, môžu farmaceuti jedinečným spôsobom pri-

spieť k výsledku liekovej terapie. 

Keďže zatiaľ neexistujú overené účinné spôsoby liečby proti COVID-19, roz-

siahle úsilie je orientované na princípy a odporúčania zníženia prenosu infek-

cie. Na základe neobmedzenej dostupnosti a prístupu liekov bez lekárskeho 

predpisu sa čoraz populárnejšia stáva samoliečba, kde sú lekárne prirodze-

ne prvým krokom pomoci pri bežných chorobách. Do popredia sa dostávajú 

odporúčania v rámci zdravej výživy, zdravého životného štýlu či poradenstvo 

v oblasti domáceho monitoringu. Sofistikované moderné technológie ako 

AFIB ponúkajú patentovanú technológiu zistenia atriálnej fibrilácie (AF) po-

mocou oscilometrickej metódy počas jednoduchého merania krvného tla-

ku, pričom nestanovuje diagnózu, ale poskytuje dôležité informácie pre leká-

ra či lekárnika. Atriálna fibrilácia predstavuje globálny problém ľudí vyššieho 

veku, ktorý je považovaný za signifikantný rizikový faktor. AF často sprevádza 

hypertenziu, diabetes mellitus a jej včasná detekcia sa uplatňuje v prevencii 

cievnej mozgovej príhody. 

Na správnu interpretáciu výsledkov spojených s AF je potrebná patričná 

erudovanosť, odborné znalosti smerujúce k cielenému monitoringu pa-

cienta. Je dôležité si uvedomiť, že pacienti nemusia mať prítomnú AF počas 

prvotného skríningu, tieto prípady nebudú zistené jednorazovým meraním.  

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby skríningové metódy pre AF ponúkli pacien-

tom potenciál vykonávať pravidelný selfmonitoring. Až epizódy AF trvajú-

ce dlhšie ako 5,5 hodiny zvyšujú riziko cievnej mozgovej príhody, čo značí, 

že periodické sledovanie (denne) môže byť postačujúce na identifikáciu 

pacientov s vysokým stupňom rizika. Pri vyhodnotení výsledkov merania 

je rozhodujúca aj prítomnosť nepravidelného pulzu, klinického príznaku 

AF. V tejto súvislosti platí, že navzdory pandémii ľudia mávajú aj ďalšie prí-

znaky a stavy, ktoré sa netýkajú COVID-19 a vyžadujú si odbornú starostli-

vosť. Existujú dôkazy o efektivite poskytovania skríningových programov  

v lekárňach pacientom s rôznymi chronickými ochoreniami. Prevažne ide  

o pacientov nad 65 rokov a starších (alebo starších ako 50 rokov s inými rizi-

kovými faktormi, komorbiditami). Pravidelný kontakt lekárnika s pacientmi 

predstavuje ideálne podmienky na skríning AF. 

Automatické oscilometrické tlakomery s technológiou detekcie AF sú širo-

ko dostupné, a poskytujú tak lekárnikovi reálny prostriedok na jej detekciu 

a zároveň mu umožňujú byť súčasťou skríningového programu.

Z lekárenskej praxe
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V súčasnosti sa už teda farmaceut nepovažuje za obyčajného odborníka  

na lieky, ale predstavuje relevantného aktéra v oblasti zdravotnej starostlivosti, 

ktorý v spolupráci s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi hrá významnú úlohu 

pri šírení vysoko kvalitných informácií zrozumiteľných pre laikov, ale na druhej 

strane sofistikovaných v rámci farmakovigilancie. Lekárnici sú často konfron-

tovaní aj so širokou škálou na oko bazálnych otázok, ktoré sa týkajú napríklad 

presnosti, kalibrácie a efektu digitálnych teplomerov, či špecifických časovo na-

staviteľných dávkovačov liekov. Najnovšie možnosti merania teploty ponúkajú 

3 – 8 sekundové bezkontaktné teplomery na rýchle, spoľahlivé a hlavne hygie-

nické merania na čele, čo je v dnešnej pandemickej situácii žiaduce. 

Záverom sa teda dá konštatovať, že vplyvom meniacich sa podmienok  

v zdravotníctve, nielen vplyvom pandémie COVID-19, vzniká nová generácia 

farmaceutov smerom k predpisom založeným na dôkazoch na základe infor-

mácií a optimalizovaní liečebným postupom a odborného poradenstva cie-

lene smerovaného na pacienta.
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Prínos racekadotrilu v liečbe akútnych hnačiek 
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
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Onkologický ústav sv. Alžbety, II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Hnačkové choroby patria celosvetovo dodnes 
medzi významné príčiny chorobnosti i úmrtnos-
ti ľudí. Aj v ekonomicky vyspelých krajinách sú 
hnačkové choroby, predovšetkým akútne hnač-
ky, častým fenoménom. Pre menšie deti, ako aj 
pre starších občanov (seniorov) môžu hnačky 
znamenať potenciálne riziko významných strát 
vody a elektrolytov a progresívneho zhoršovania 
zdravotného stavu.  

Definícia hnačky
Hnačka je časté vyprázdňovanie stolice riedkej, neformovanej alebo vod-
natej konzistencie. Iná podobná definícia konštatuje, že hnačka znamená pre-

chod abnormálne tekutej alebo mäkkej neformovanej stolice spolu so zvýše-

nou frekvenciou defekácie. O zvýšenej frekvencii defekácie možno hovoriť pri 

počte stolíc 3 a viac denne. K objektivizácii možno použiť aj hmotnosť stoli-

ce (pri hnačkách býva spravidla viac ako 200 – 250 g stolice denne). Rôznu 

konzistenciu stolice názorne zobrazuje tzv. Bristolská škála stolice. Stolica 

typu 6 a stolica typu 7 zodpovedá hnačke 3 (Obr. 1).

Príznaky hnačkových ochorení
Príznaky závisia od vyvolávajúceho činiteľa. Typickými príznakmi sú:  riedka sto-

lica častejšie ako 3 až 5-krát denne. Pri nasledujúcich príznakoch sa pa-
cientom odporúča návšteva lekára: trvanie hnačky viac ako 3 dni u starších 

detí a seniorov, trvanie hnačky viac ako 1 deň u detí mladších ako 1 rok, pre-

trvávanie hnačky po dobu niekoľko týždňov alebo mesiacov (chronická hnač-

ka), vracanie a neschopnosť vypiť tekutiny, prítomnosť krvi v stolici, kolikové 

bolesti brucha, horúčky – predovšetkým septický priebeh s vysokými horúč-

kami a/alebo triaškou, u ľudí vo veku nad 50 rokov každá neobvyklá zmena 

vyprázdňovania stolice a hnačka u ľudí, ktorí sa vrátili z tropických alebo sub-

tropických pásiem. 

Delenie hnačiek podľa trvania
Podľa celkovej doby trvania sa hnačky rozdeľujú na: 

1. AKÚTNE HNAČKY: majú trvanie do 2 týždňov (< 14 dní). Akútne hnačky 

majú väčšinou infekčný pôvod a podľa podmienok a okolností, pri ktorých do-

šlo k nákaze, sa delia na hnačky komunitné, nemocničné a cestovateľské: 

 a. Komunitné: akútne infekčné hnačky sa väčšinou získavajú v komu-
nitách, kde ľudia žijú a pracujú. V ekonomicky vyspelých krajinách sú 

najčastejším zdrojom komunitných hnačiek hnačky vyvolané vírusmi. 

Medzi najčastejších bakteriálnych vyvolávateľov akútnych komunitných 

hnačiek patria Campylobacter, netýfusová Salmonella, Shigella a entero-

hemoragická Escherichia coli.

 b. Nemocničné: nemocničné hnačky sa definujú ako hnačky, ktorých 

prvé príznaky sa začali počas hospitalizácie alebo do 3 dní od pre-
pustenia z nemocničného zariadenia. Najčastejším infekčným agensom, 

vyvolávajúcim nemocničné hnačky v ekonomicky vyspelých krajinách, je 

vysoko virulentná forma Clostridium difficile, prípadne Salmonella. Medzi 

vírusy, ktoré sú vyvolávateľmi nemocničných akútnych hnačiek patria no-

rovírusy a rotavírusy. 

 c. Cestovateľské: cestovateľská hnačka sa definuje ako 3 a viac stolíc 
neformovanej riedkej alebo tekutej konzistencie denne. Výskyt a 

častosť cestovateľských hnačiek je rôzny (od 4 % do 40 %), a to predo-

všetkým v závislosti od toho, do ktorých regiónov sveta sa cestuje. Medzi 

časté etiologické príčiny akútnych infekčných cestovateľských hnačiek 

patria patogénne baktérie E. coli, Campylobacter, Shigella spp., Salmonella 

spp. Z vírusov sú to predovšetkým norovírusy V 20 – 40 % cestovateľských 

hnačiek ostáva etiológia neobjasnená. 

2. PERZISTUJÚCE HNAČKY: majú trvanie 2 – 4 týždne (14 – 30 dní). Aj prí-

čina perzistujúcich hnačiek býva väčšinou infekčná, pričom etiologickí pôvod-

covia (príčiny) bývajú podobní ako pri akútnych hnačkách. 

3. CHRONICKÉ HNAČKY: majú trvanie viac ako 4 týždne (> 30 dní). Proble-

matika etiológie, diagnostiky a liečby chronických hnačiek je uvedená v iných 

prácach.

Patofyziológia hnačky
Fyziológia hospodárenia vodou v čreve. Za fyziologických podmienok sa 

do tenkého čreva dostane približne 8 litrov tekutiny denne. Z toho 2 litre po-

chádzajú z požitých tekutín v rámci pitného režimu, 6 litrov je z produkcie slín, ža-

lúdočnej a pankreatickej sekrécie. Väčšina z týchto tekutín sa pred dosiahnutím 

Z klinickej praxe
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distálnych častí tenkého čreva vstrebe a do hrubého čreva sa dostane približne 

1 liter črevnej tekutiny. V samotnom hrubom čreve sa opäť väčšina vstrebáva a 

stolicou sa nakoniec denne vylúči len asi do 20 ml tekutín. Hrubé črevo (kolón) 

dokáže vstrebať maximálne 3 – 4 litre tekutín denne.

Motorické funkcie čreva. Okrem procesov spojených s črevnou sekréciou 

a absorpciou vody, kľúčovú úlohu pri hospodárení čreva s tekutinami a mine-

rálnymi látkami, ako aj pri trávení nutrientov, zohrávajú motorické funkcie 
čreva, resp. črevná motilita. Akákoľvek porucha koordinácie sekrécie a ab-

sorpcie vody a iónov alebo motility čreva môže mať za následok vznik hnačky. 

Patofyziologické aspekty hnačky. Hnačky môžu vzniknúť pri poruchách 

ktorýchkoľvek procesov spojených s prietokom (sekrécia, absorpcia) a s hos-

podárením vody v črevnom trakte. Konzistencia stolice je riedka až vodnatá, 

ak obsah vody je vyšší ako 90 %. Medzi poruchy, ktoré vedú k hnačkám, patria: 

osmóza, sekrécia, exsudácia (zápal) a motilita. 

Typy hnačiek na základe 
patofyziologického mechanizmu
Sekrečná hnačka
Sekrečná hnačka vzniká zvýšeným vylučovaním vody a elektrolytov. Ide pri nej 

o poruchu transportných mechanizmov enterocytov pre nátrium, chlór, draslík 

a bikarbonát. Následná porucha rovnováhy medzi sekréciou a resorpciou ve-

die k zvýšeniu črevného obsahu a k hnačke. Hlavnými príčinami sekrečnej 

hnačky sú difúzne ochorenia čreva s poškodením funkcie enterocytov a abnor-

málne pôsobenie mediátorov, ktoré zasahujú do intracelulárnej reakcie cyklic-

kého adenozínmonofosfátu. Sekrečné hnačky môžu byť prítomné pri víruso-

vých alebo bakteriálnych črevných infektoch. Hnacou silou zvýšenej sekrécie 

iónov v čreve sú enterotoxíny pri infekčných hnačkách. Príkladom sekrečnej 

hnačky je cholera. Ide o infekčné hnačkové ochorenie, spôsobené baktériou 

Vibrio cholerae. Okrem cholery môžu sekrečnú hnačku vyvolať aj enteropato-

génne Escherichia coli a enteropatogénne vírusy (norovírusy, rotavírusy, adeno-

vírusy, a ďalšie). Pri niektorých ďalších (neinfekčných) chorobách sú to zápalové 

mediátory, neurotransmitery alebo hormóny. 

Osmotická hnačka 
Osmotická hnačka vzniká pri nedostatočnom vstrebávaní látok, ktoré v čreve za-

držiavajú vodu a elektrolyty. Pri tomto type hnačky sa v lúmene čreva nachá-

dza veľké množstvo osmoticky aktívnych látok, ktoré sú buď zle rezorbovateľné  

alebo úplne nerezorbovateľné, prípadne ich rezorbovateľnosť prekročila kapa-

citné možnosti črevného epitelu (enterocytov). Príkladom je laktázová de-
ficiencia (laktózová intolerancia), pri ktorej sa v dôsledku nedostatočnej 

tvorby tráviaceho enzýmu laktázy v epitelových bunkách tenkého čreva ne-

rozkladá v čreve mliečny cukor (laktóza). Laktóza má vysokú osmotickú akti-

vitu a osmotickým účinkom viaže v čreve vodu, následkom čoho môže dôjsť 

k hnačke. 

Motorická (motilitná) hnačka 
Motorická hnačka je vyvolaná zrýchlenou motilitou tenkého alebo hrubého 

čreva, prípadne dysfunkciou análneho sfinktera. Zvýšená (zrýchlená) motilita 

hrubého čreva vedie k predčasnému vyprázdňovaniu obsahu kolónu a pozo-

ruje sa najčastejšie pri syndróme dráždivého čreva. Syndróm dráždivého 
čreva (SDČ) sa môže vyznačovať funkčnou motilitnou hnačkou spôsobenou 

zrýchlenou peristaltikou pri zvýšenej motilite kolónu. 

Exsudatívna (zápalová) hnačka 

Exsudatívna – zápalová hnačka je spôsobená poškodením sliznice zápa-

lom, edémom, eróziami alebo ulceráciami, čo je sprevádzané zvýšenou exsu-

dáciou hlienu, bielkovín, prípadne aj krvi. Zápalové exsudatívne hnačky spô-

sobujú: 

Infekčné patogény: enteropatogénne baktérie a protozoá postihujú distál-

ne časti tenkého čreva a hrubé črevo. Infekčné patogény spôsobujú hnačku 

prostredníctvom svojich cytotoxínov alebo priamou inváziou črevného epite-

lu. Nasleduje sekundárny prílev inflamatórnych (zápalových) buniek. Typickým 

príkladom entero-invazívnych mikroorganizmov sú Shigella, Salmonella, Cam-

pylobacter, Clostridium, Yersinia, Entamoeba histolytica, Giardia. 

Chronické nešpecifické zápaly čreva (ulcerózna kolitída/UC, Crohnova 

choroba/CD): jedná sa o časté a významné príčiny zápalových hnačiek, na vzni-

ku ktorých sa podieľa viacero mechanizmov (sekrečné, osmotické, exsudatív-

ne). Súčasťou zápalových mechanizmov je aj sekundárna záplava črevnej steny 

zápalovými cytokínmi a eikozanoidmi. 

Obrázok 2. Delenie hnačky podľa patofyziologických mechanizmov

Liečba hnačky
Cieľom liečby hnačky je zabrániť dehydratácii, stratám minerálov, nutričnému 

poškodeniu, skrátiť trvanie hnačky a jej epizódy. Liečba spočíva vo včasnej ná-

Z klinickej praxe
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hrade stratených tekutín a minerálov (rehydratácia), vo včasnom podaní to-

lerovaných potravín (realimentácia) a v adjuvantnej terapii. 
Tá má byť bezpečná a dobre znášaná, účinná bez ohľadu na príčinu hnačky a 

použiteľná spolu s rehydratačnými roztokmi. Farmakologická liečba hnačky sa 

môže uplatniť len pri dodržaní zásad rehydratácie a realimentácie, zvlášť u ri-

zikových skupín pacientov, ktorými sú predovšetkým malé deti a starí ľudia.

Farmakoterapia hnačky
Nešpecifické antidiaroiká. Predstavujú adjuvantnú liečbu. Ideálny liek 

má byť účinný a bezpečný, a mal byť pôsobiť na všetky vyvolávajúce príčiny 

hnačky bez vekového obmedzenia, okrem precitlivenosti by nemal mať žiad-

ne závažné kontraindikácie, mal byť bez nutnosti meniť dávku pri chorobách 

pečene alebo obličiek. Ďalej sa budeme venovať liečbe akútnej hnačky a lope-
ramidom (antimotilikum) a racekadotrilom (antisekretolytikum).  

Antimotiliká (inhibítory črevnej motility). Znižujú peristaltiku čriev, pre-

dlžujú pasáž črevom a potláčajú sekréciu žliaz, pôsobia ako opioidné agonis-

ty. Ich antidiaroický účinok je veľmi silný, vhodné sú pri akútnych funkčných 

hnačkách na rýchlu úľavu. Počas liečby sa môže často vyskytnúť únava, závraty 

alebo ospanlivosť. Preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov odporúča zvý-

šená opatrnosť. Do skupiny nešpecifických antidiaroík s antimotilitným účin-

kom patrí loperamid. Loperamid viaže sa na opioidné receptory v črevnej ste-

ne a následne spomaľuje uvoľňovanie acetylcholínu a prostaglandínov. Týmto 

spôsobom redukuje propulzívnu peristaltiku a predlžuje pasáž črevom. 

Dávka 16 mg denne. Nevýhodou podávania loperamidu môže byť riziko vzni-

ku sekundárnej obstipácie (rebound constipation) s možnosťou sprievodnej 

distenzie (nadúvanie) a bolestí brucha. Podávanie lieku sa musí ukončiť, ak sa 

objaví zápcha alebo nadúvanie. Liek obsahuje laktózu.

Antisekretolytiká. Typickým reprezentantom nešpecifických antidiaroík  

s antisekrečným účinkom patrí racekadotril. 

Racekadotril – antisekrečná liečba hnačky 
Racekadotril je inhibítor enkefalinázy, čo je enzým, ktorý sa nachádza  

v bunkových membránach epitelových buniek tenkého čreva. Racekadotril je 

tzv. „prodrug“ čiže  prekurzor, ktorý sa musí hydrolyzovať a konvertovať na svoj 

aktívny metabolit „tiorfán“. Konverzia racekadotrilu na vysoko účinný tiorfán 

prebieha veľmi rýchlo, čo potvrdili in vitro aj in vivo štúdie. Tiorfán je 1 000-ná-

sobne účinnejším inhibítorom enkefalinázy než samotný racekadotril. 

Racekadotril pôsobí antisekrečne výlučne lokálne v čreve. Znižuje črevnú hy-

persekréciu vody a elektrolytov, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o infekčné 

hnačky spôsobené invazívnymi patogénmi (enteropatogénne E. coli, Salmone-

la, Shigella), prípadne bakteriálnymi toxínmi (stafylokokový enterotoxín, toxín 

cholery), alebo sa jedná o neinfekčné akútne hnačky – ktoré vznikli v dôsledku 

potravinových toxínov (ricínový olej) alebo neinfekčného zápalu. 

Racekadotril má rýchly protihnačkový účinok, bez toho, aby modifikoval 

motilitu čreva a čas trvania prechodu tráveniny a stolice zažívacím traktom. Ra-

cekadotril sa používa ako účinný symptomatický liek pri akútnych hnačkách 

akéhokoľvek pôvodu spolu s perorálnou rehydratáciou, realimentáciou a ďal-

šími obvyklými podpornými opatreniami. Môže sa použiť vtedy, ak nie je 
možná kauzálna liečba hnačky, ale aj ako prídavný liek vtedy, keď je 
kauzálna liečba možná. 

Farmakokinetické štúdie a liekové interakcie. Racekadotril sa po pero-

rálnom podaní rýchlo vstrebáva do obehu, účinkuje však len lokálne v čreve. 

Po perorálnom podaní sa racekadotril rýchlo a účinne metabolizuje na aktívny 

metabolit tiorfán. Racekadotril ani tiorfán neprekračujú hematoencefalickú 

bariéru a po perorálnom podaní nemajú centrálne nervové účinky. Vzhľadom 

na to, racekadotril nezhoršuje vigilanciu, nemá vplyv na koncentráciu a riade-

nie motorových vozidiel. Racekadotril v dávkach, ktoré sú potrebné na dosiah-

nutie terapeutického účinku, neinhibuje ani neindukuje enzým cytochróm 

P450. U racekadotrilu sa nepotvrdili liekové interakcie s warfarínom, digoxí-

nom, fenytoínom, tolbutamidom a ďalšími farmakami.

Racekadotril a tráviaci trakt. Enkefalíny sú látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú 

v bunkových membránach buniek črevného epitelu. Sú to látky, ktoré majú sil-

né antisekrečné účinky v GIT, neovplyvňujú však pritom motilitu (motoriku) GIT. 

Racekadotril verzus loperamid. Racekadotril je blokátorom enkefaliná-

zy, následkom čoho dokáže účinne inhibovať črevnú sekréciu vody a elektro-

lytov. Loperamid je agonista opioidných receptorov, v dôsledku čoho spo-

maľuje črevnú motilitu, predlžuje tranzitný čas čreva a poskytuje viac času na 

absorpciu tekutín z čreva. Obe látky dokážu účinne potlačiť prejavy akútnej 

hnačky. V účinnosti oboch liekov nie je zásadný rozdiel. V čom sa racekado-

tril a loperamid odlišujú, sú potenciálne nežiaduce vedľajšie účinky. Potenciál-

nou komplikáciou pri antimotilitnej liečbe hnačiek je sekundárna obstipácia  

s následnou retenciou škodlivých infekčných mikroorganizmov v čre-
ve. Racekadotril pôsobí iným primárnym mechanizmom – potláča črevnú sek-

réciu a nie motilitu. Vo svetle uvedených faktov sa racekadotril javí byť výhod-

nejšou voľbou nešpecifickej liečby akútnych hnačiek ako loperamid. 

Racekadotril a klinické štúdie. Meta-analýza 6 dvojito zaslepených, randomi-

zovaných klinických štúdií (RCT), porovnávajúcich účinnosť a bezpečnosť raceka-

dotrilu a loperamidu u detí i dospelých, potvrdila porovnateľne dobré klinic-
ké účinky všetkých sledovaných parametrov u pacientov s akútnymi hnačkami 

(napr. trvanie hnačiek, resp. čas do ústupu hnačiek, trvanie abdominálnej bolesti,  

reziduálna bolesť brucha na konci štúdie, celkový počet stolíc, a ďalšie). 

Racekadotril sa vo väčšine štúdií podával v dávke 3x 100 mg denne a lopera-

mid v dávke 3x 2 mg denne. Výskyt nežiaducich vedľajších účinkov, vrátane 

sekundárnej „rebound“ obstipácie bol vyšší v skupinách pacientov liečených 

loperamidom. Vzhľadom na porovnateľnú účinnosť a lepšiu znášanlivosť sa ra-

cekadotril javí byť výhodnejšou voľbou pri nešpecifickej symptomatickej lieč-

be akútnej hnačky ako loperamid.

Racekadotril – bezpečnosť a znášanlivosť. Výskyt nežiaducich účinkov po-

dávania racekadotrilu u pacientov s akútnou hnačkou je konzistentne podobný 

ako pri podávaní placeba. Výskyt nežiaducich účinkov podávania racekadotrilu  

u pacientov s akútnou hnačkou je konzistentne nižší ako pri podávaní loperamidu. 

                                               
Literatúra u autora 

Obrázok 3. Racekadotril, acetyltiorfán a tiorfán – chemické vzorce
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Úloha kofeínu ako koanalgetika v liečbe  
bolesti hlavy – nová fixná kombinácia  
ibuprofénu 400 mg a kofeínu 100 mg 

Doc. PharmDr. Andrea Gažová PhD.1, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.2

1Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2V. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Bolesť hlavy ako symptóm, sa popisuje ako naj-
častejšia bolesť vyskytujúca sa bez závislosti na 
veku, s možnou závislosťou od pohlavia. Medzi-
národná spoločnosť (International Headache  
Society) zaoberajúca sa iba bolesťami hlavy po-
pisuje viac ako 17 rôznych typov, pričom vytvo-
rila základný klasifikačný systém dvoch kategó-
rií, primárnu a sekundárnu. Pri primárnej sa ako 
jediný symptóm popisuje a rieši práve bolesť hla-
vy, pričom pri sekundárnej je bolesť sprievod-
ný, respektíve vedľajší prejav iného ochorenia.  
Medzi primárne zaraďujeme migrénu, klastrovú 
či tenznú bolesť hlavy. Problémovou je aj bolesť 
hlavy vyvolaná farmakoterapiou, t. j. užívaním 
viacerých typov liečiv. Ako ďalšie príčiny môže-
me uviesť zažívacie problémy, stres či anxietu, 
alebo zápal dutín.   

Ako najčastejšie sa vyskytujúca je tenzná bolesť hlavy, ktorou trpí 80 

% pacientov vo veku 18 – 65 rokov. Popisuje sa ako bolesť lokalizova-

ná predovšetkým v oblasti čela. Najmenej vyskytujúca je klastrová bo-

lesť, ktorá má incidenciu len 0,1 % pacientov, avšak tento typ je veľmi 

nepríjemný a obmedzujúci, keďže sa prejavuje ako bolesť ucelenej časti  

v tvárovej oblasti, napríklad v mieste oka. Objavuje sa aj niekoľkokrát za deň. 

Medzi tenznou a klastrovou bolesťou, čo sa incidencie týka, sa nachádza 

migrenózna bolesť hlavy, ktorá sa vyskytuje u 15 % populácie. Z tohto množ-

stva predstavujú až 70 % ženy vo veku 20 – 40 rokov. 

Ak by sme bolesti hlavy netriedili podľa incidencie, ale podľa intenzity, prvé 

miesto by prislúchalo klastrovej bolesti hlavy. Veľmi silná až silná intenzita sa 

popisuje pri migréne a stredná až mierna je pozorovaná pri tenznej bolesti. 

Poradie by sa nezmenilo, ak by sme zacielili delenie podľa dĺžky trvania. Naj-

kratšie trvá klastrová bolesť hlavy v dĺžke trvania minúty až tri hodiny, migréna 

sa popisuje v dĺžke trvania štyroch až 72 hodín, pričom tenzná sa popisuje ako 

epizodická do siedmych dní a chronická nad sedem dní.

Pri bolesti hlavy je dôležité mať na zreteli, že táto bolesť významne obmedzuje 

pacienta a môže mať až signifikantný dopad na jeho kognitívne funkcie. Pri 

aktívnych prejavoch bolesti hlavy sa môže kognitívna schopnosť znížiť natoľko, 

že trpiaci si nepamätá základné informácie, čo ho obmedzuje vo vykonávaní 

sociálnych a existenčných zvyklostí. Samozrejme, že existujú štatistiky o sociál-

nych a aj ekonomických dopadoch takéhoto zhoršenia zdravia pacientov, ale 

kľúčové je subjektívne vnímanie okamžitého stavu bolesti pre postihnutého.

Terapia by mala byť cielená, rýchlo nastupujúca a pokiaľ sa dá, zahŕňajúca aj 

pridružené postihnuté stavy. Ovplyvnenie aj kognitívnych schopností, rých-

losť nástupu účinku a teda eliminovanie bolesti, čo znižuje aj riziko opätov-

nej zbytočnej ďalšej dávke analgetika, čo môže spôsobiť predávkovanie, 

zvýšenie rizika nežiaducich účinkov či dokonca bolesť hlavy z nadmerného 

užívania liekov je dôvodom, prečo sa na bolesť hlavy nepoužívajú iba mo-

nokomponentné analgetiká, ale polykomponentné kombinácie analgetika  

a koanalgetika.

Okrem monokomponentných produktov, obsahujúcich predovšetkým zá-

stupcov zo skupiny nesteroidných analgetík alebo analgetík/antipyretík, pri 

bolesti hlavy sa odporúčajú aj polykomponentné prípravky, ktoré kombinujú 

analgetiká a koanalgetiká. Veľmi často sa v pozícii koanalgetika nachádza ko-

feín, ktorý svojimi farmakologickými účinkami zacieľuje a urýchľuje pôsobenie 

vlastného analgetika v prípravku. 

Kofeín ako prírodná látka, sa nachádza v mnohých semenách, listoch a plo-

doch, pričom v prírode hrá predovšetkým úlohu prírodného pesticídu. Tým, že 

je kofeín široko zastúpený v rôznych častiach rastlín a v rôznych podobách, asi 

každý človek je jeho konzument hoci v inej obľúbenej či preferovanej podobe. 

Príjem kofeínu sa medzi jednotlivcami a populáciami veľmi líši, ale dá sa 

zhruba rozdeliť: na nízky (< 100 mg/deň), stredný (100 mg až 400 mg/deň) 

a vysoký príjem (> 400 mg/deň), pričom väčšina ľudí spadá do stredného 

rozsahu príjmu. V káve sa podľa druhu rastlinného zdroja a spôsobu prípra-

vy kávy, popisuje široká variantnosť množstva kofeínu, a to od 50 mg až do  

Z lekárenskej praxe
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Z lekárenskej praxe

150 mg na šálku. V špecifických druhoch čaju sa môže kofeín stanoviť do 

75 mg na šálku. Nápoje kolového typu či energetické nápoje obsahujú zvy-

čajne presne definovaný obsah, pretože tieto typy nápojov sú vyrábané  

s presným zložením.  A hoci sa na to niekedy zabúda, kofeín sa nachádza aj  

v čokoláde, opäť je jeho obsah závislý od kvalitatívnych vlastností zdroja rast-

linných kakaových bôbov. O benefitných účinkoch kofeínu existuje mnoho 

dôkazov a rovnaké množstvo teórií tieto účinky na organizmus spochybňuje.  

Za bezpečnú dávku sa považuje dávka 4 – 6 mg/kg, čo predstavuje 280 – 420 mg 

kofeínu u človeka s hmotnosťou 70 kg.

Kofeín z farmakologického hľadiska zlepšuje, potencuje ako účinok často aj ki-

netiku analgetika. V klinickej praxi umožňuje podávať nižšie dávky analgetika 

na dosiahnutie vyššieho relevantného analgetického účinku. Farmakodyna-

mický efekt kofeínu nie je vôbec jednoduchý a predstavuje komplex viacerých  

mechanizmov. Po chemickej stránke je to 1,3,7-trimetylxantín, a jeho základ-

ným mechanizmom je antagonistické pôsobenie na adenozínové receptory, 

a to predovšetkým na podtype A
1
 a A

2A
, ktoré sú exprimované predovšetkým  

v centrálnom nervovom systéme, v bazálnych gangliách. Antagonizmus ade-

nozínových receptorov kofeínom tiež stimuluje dreňové vagové, vazomotorické  

a respiračné centrá, čo zvyšuje dychovú frekvenciu, znižuje srdcovú frekvenciu  

a sťahuje cievy. Antagonistická aktivita kofeínu na podtyp adenozínového recep-

tora A
1
 je tiež spájaná s nátriuretickým účinkom kofeínu, pričom jeho diuretický 

účinok je popisovaný prostredníctvom inhibície reabsorpcie v proximálnej časti 

tubulov obličiek. Ovplyvňovanie podtypu A
2A

 receptoru antagonisticky pôso-

biacim kofeínom sa prejavuje vo zvýšenej bdelosti a ostražitosti. Terapeutický 

účinok a vlastný mechanizmus kofeínu je okrem adenozínových receptorov po-

pisovaný aj na základe ovplyvňovania dopamínergného prenosu. Adenozínové 

receptory sú v klastri s dopamínovými D
1
 receptormi. Stimulácia adenozínových 

receptorov oslabuje dopamínergný prenos, a keďže kofeín blokuje adenozíno-

vé receptory je dopamínový prenos preto zvýšený. Tak sa nepriamo zosilňuje  

a uľahčuje dopamínergný prenos, čo sa prejavuje ako potencovanie neuro-

behaviorálnych účinkov. Pre svoje anatomické usporiadanie adenozínových  

a dopamínergných receptorov v corpus striatum, sa pre kofeín popisuje aj efekt 

uvoľňovania inhibičnej gaba-aminomaslovej kyseliny (GABA). Podobne ako pri 

dopamíne, pokiaľ adenozín pôsobí na svoje receptory podtypu A
1
 a A

2A
 uvoľ-

ňuje sa aj GABA, a podaný kofeín blokádou týchto receptorov zníži uvoľňovanie 

GABA a ruší jej inhibičný efekt. Predovšetkým týmto GABA-mechanizmom sa 

vysvetľuje efekt kofeínu na stimuláciu mozgovej činnosti. Je logické, že všetky 

tieto mechanizmy sa môžu podieľať na potenciovaní analgetického účinku. 

Kofeín nemá zaujímavý len farmakodynamický profil, ale zaujímavé sú aj jeho far-

makokinetické vlastnosti. Absorpcia, v závislosti od cesty podania a druhu nosiča, 

sa  uskutočňuje v žalúdku a z časti aj v hrubom čreve, pričom po absorbovaní 

sa u kofeínu nepopisuje žiaden efekt prvého prechodu pečeňou. Takmer 99 % 

kofeínu sa absorbuje do 45 minút od podania. Po perorálnom podaní sa po 15 

až 120 minútach dosahujú maximálne plazmatické koncentrácie, pričom šírku 

tohto intervalu ovplyvňuje predovšetkým prítomná potrava v gastrointestinál-

nom trakte a spomaľuje ho predovšetkým vláknina. Kofeín sa metabolizuje až  

v 97 %, a to predovšetkým za aktívnej účasti cytochrómového komplexu 

CYP1A2. Jeho metabolizmus je založený na demetylácii, a to v prípade metylu  

v pozícii 1 na teobromín (12 %), v pozícii 3 na paraxantín (84 %) a v pozícii 7 na  

teofylín (4 %). Tým, že sa až 97 % kofeínu metabolizuje CYP1A2 sa kofeín môže 

experimentálne použiť na analýzu aktivity tohto podtypu cytochrómu. 

Záujem o kofeín vo vedeckej či klinickej oblasti neutícha, a v národnej me-

dicínskej knižnici nachádzame ročne niekoľko desiatok štúdií, či prehľado-

vých článkov o kofeíne a jeho spojení s analgetikami. Podľa klinických štúdií 

Cochrane Database bolo preukázané,  že kofeín v dávke 100 – 130 mg po-

užívaný ako analgetický adjuvans zvyšuje účinnosť analgetík I. stupňa podľa 

WHO. Pripomeňme, že autori tejto meta-analýzy, ktorá zahrnula 25 štúdií s 

viac ako 4 200 pacientmi, porovnávali analgetický účinok NSA v monoterapii 

s kombináciou NSA a kofeínu. Väčšina štúdií používala paracetamol alebo 

ibuprofén so 100 mg až 130 mg kofeínu, a najčastejšou študovanou bolesťou 

boli pooperačné bolesti zubov, bolesti po pôrode a bolesti hlavy. Z výsledkov 

vyplýva, že pridanie kofeínu výrazne zvyšovalo podiel pacientov, ktorí zazna-

menali účinnú úľavu od bolesti u všetkých skúmaných bolestivých stavov, 

pričom zníženie bolesti bolo najvýraznejšie u pooperačných stavov. Súčasne 

neboli zaznamenané žiadne vážne vedľajšie účinky v súvislosti s podávaným 

analgetikom alebo kofeínom. Dosiahnutie vyššej analgetickej účinnosti kom-

binovanej analgetickej liečby, teda nebolo na úkor zvýšeného rizika vedľaj-

ších účinkov.

Kombinácia kofeínu a ibuprofénu môže navýšiť úľavu od bolesti až o 40 %, zatiaľ  

čo dvojnásobná dávka ibuprofénu zvýši analgetický efekt „len“ o 6 %, keďže 

všetky látky z tejto skupiny majú tzv. „stropový efekt“ (zvyšovanie dávky nad 

určitú hranicu nevedie k vyššej účinnosti, ale rastúcemu riziku manifestácie 

nežiaducich účinkov).

Okrem toho je ďalšou výhodou kofeínu, že v dávkach od 32 do 300 mg pozitívne 

ovplyvňuje kognitívnu výkonnosť. Má stimulačný účinok na centrálny nervový 

systém a po krátku dobu kompenzuje symptómy únavy, a podporuje duševnú 

činnosť a výkonnosť (zlepšuje pozornosť, ostražitosť a reakčný čas). V odporúča-

ných dávkach sa navyše jedná o veľmi bezpečné liečivo do kombinácie. 

Efektivitu a bezpečnosť fixnej kombinácie ibuprofénu 400 mg a kofeínu  

100 mg v liečbe stredne silnej až silnej bolesti po extrakcii zubov sledova-

la relatívne randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia, publikovaná  

v European Journal of Pain, ktorej sa zúčastnilo 562 dospelých pacientov  

s akútnou bolesťou po stomatologickom zákroku, ktorej priemerná intenzita 

dosahovala 7,7 na číselnej stupnici 0 – 10. Investigátori si dali za cieľ porovnať 

analgetický účinok fixnej kombinácie ibuprofénu v dávke 400 mg s kofeí-

nom v dávke 100 mg a monoterapie ibuprofénom (400 mg) alebo kofeínom, 

alebo placebom. Primárnym sledovaným ukazovateľom bol časovo vážený 

súčet úľavy od bolesti a rozdielu intenzity bolesti po dobu 8 hodín (tzv. SPRID 

0 – 8 h). Okrem toho bola hodnotená doba trvania úľavy, čas do nástupu 

analgetického účinku a ďalšie parametre. Analýza primárneho cieľa SPRID 0 

– 8 h preukázala nadradenosť analgetického účinku pre jednorazovú dávku 

fixnej kombinácie ibuprofénu s kofeínom oproti monoterapii ibuprofénom, 

kofeínom a placebom. Záchrannú medikáciu v čase 8 hodín po extrakcii vy-

žadovalo 32,5 % pacientov liečených samotným ibuprofénom a len 16,0 % 

užívajúcich fixnú analgetickú kombináciu. Medián času do významnej úľavy 

od bolesti bol u ibuprofénu s kofeínom kratší (1,13 h) v porovnaní s mono-

terapiou ibuprofénom (1,78 h; p = 0,0001). Pacienti s fixnou kombináciou 

tiež uvádzali výraznejšiu úľavu. Nežiaduce účinky boli zriedkavé a väčšinou 

mierne alebo stredne závažné, a vyskytovali sa naprieč všetkými skupinami. 

Znášanlivosť bola hodnotená ako „veľmi dobrá“ alebo „vynikajúca“ u väčšiny 

pacientov bez ohľadu na zloženie liečby. Signifikantne vyššia účinnosť fixnej 

kombinácie ibuprofénu s kofeínom (v dávkach 400 a 100 mg) v porovnaní so 

samotným ibuprofénu (400 mg) v liečbe akútnej bolesti potvrdzuje fakt, že 

kofeín je účinným analgetickým adjuvansom.
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Pri kofeíne sa popisujú aj možné účinky, pre ktoré sa jeho užívaniu mnohí 

vyhýbajú, respektíve odôvodňujú tým neužívanie kofeínu v nejakej podobe, 

hoci inú podobu kofeínu, neuvedomujúc si jeho prítomnosť, znášajú dobre a 

bez negatívnych účinkov. Jedným z častých názorov je, že kofeín zvyšuje krv-

ný tlak. Zvýšenie krvného tlaku po kofeíne sa dá porovnať s prechodným zvý-

šením tlaku krvi pri vstávaní z postele. EFSA zaujala k tejto informácii vedecké 

stanovisko, pričom jednotlivú dávku menšiu ako 200 mg považuje za bezpeč-

nú, a u zdravých dospelých by takáto dávka nemala predstavovať žiadne bez-

pečnostné riziko. Ďalšou často diskutovanou otázkou je kofeín a spánok. Kofeín 

môže predĺžiť čas potrebný na zaspávanie. Sledovaním nežiaducich účinkov  

v klinickej štúdií s 400 mg ibuprofénu a 100 mg kofeínu popisovalo zmeny 

spánkového režimu po podanej dávke 2 % účastníkov štúdie. Koanalgetický  

účinok kofeínu by sa mohol zdať problematický u pacientov, ktorí sa vo svojich 

stravovacích návykoch nevyhýbajú žiadnej podobe kofeínu, teda chronickým 

užívateľom kofeínu by sa ďalšie dodanie liečiva na liečbu bolesti hlavy mohlo 

zdať neúčinné, či dokonca by mohli rozmýšľať nad toleranciou voči kofeínu  

v lieku. Kofeín v prípade používania ako koanalgetika nezvyšuje potenciál 

liečiva vyvolať závislosť či toleranciu voči lieku. Je dôležité, aby sa v rámci  

samoliečby aplikovali voľnopredajné prípravky s kofeínom po dobu nie dlh-

šiu ako tri dni za sebou a nie viac ako desať dní v mesiaci.

Bolesť hlavy sa prejavuje individuálne, v rôznej intenzite a rôzneho typu.  

Napriek širokému spektru bolestí hlavy, jej patofyziológii či intenzity, je prvo-

radé zmierniť bolesti hlavy, a tak umožniť trpiacemu prežiť rutinný deň bez 

znížených kognitívnych funkcií. Kofeín ako koanalgetikum v dávke 100 mg 

pridaný k účinnému a bezpečnému analgetiku ibuprofénu v dávke 400 mg, 

urýchľuje nástup úľavy a zvyšuje analgetický účinok ibuprofénu. Kofeín vďaka 

stimulačnému účinku na centrálny nervový systém zlepšuje mentálne funkcie 

a kognitívnu výkonnosť. 
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Úloha alginátových prípravkov v liečbe GE  
refluxu a tráviacich ťažkostí u tehotných žien

Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Tehotenstvo je dynamický anabolický stav.  
Počas niekoľkých týždňov od koncepcie sa po-
stupne vyvíja nový endokrinný orgán – placenta, 
ktorý postupne produkuje množstvo rôznych 
hormónov, ktoré ovplyvňujú funkčné zmeny jed-
notlivých orgánových systémov. Všetky zmeny, 
ktoré sa v tehotnom organizme ženy udejú, majú 
jednu dominantnú úlohu, a to zachovanie a ochra-
na tehotnosti, a zároveň kompletné zabezpečenie 
metabolických a energetických potrieb vyvíjajú-
ceho sa zárodku a plodu. Zmena anatomických  
a fyziologických pomerov v materskom organiz-
me spolu so zmenou v spracovaní všetkých nut-
rientov podporuje rast a vývoj plodu pri zachova-
ní homeostázy materského organizmu.

Fyziologické zmeny v tráviacom trakte  
u tehotných žien
Dominantým hormónom produkovaným v placente je progesterón. Jeho 

hlavnou úlohou je ochrana tehotnosti na všetkých možných úrovniach. 

Ovplyvňuje materskú imunitu v tom zmysle, že dochádza k imunitnej tolerancii 

fetálnych antigénov, spôsobuje relaxáciu hladkej svaloviny v podstate vo všet-

kých orgánoch tela, predovšetkým však v maternici. Naopak v krčku maternice 

spôsobuje udržanie jeho pevnej konzistencie predovšetkým prostredníctvom 

zachovania pôvodnej štruktúry kolagénu. Centrálne v mozgu má mierne dys-

forické účinky, rovnako znižuje sexuálnu apetenciu ženy. V citlivých tkanivách 

spôsobuje retenciu extracelulárnej tekutiny. Z metabolických účinkov zvyšuje 

bazálne hladiny inzulínu a znižuje plazmatické hladiny HDL cholesterolu.

Z metabolického hľadiska, ale aj z hľadiska vplyvu na výživu a gastrointesti-

nálny trakt je dôležitým placentárnym hormónom aj humánny placentárny 
laktogén (HPL). HPL je jednovláknový polypeptid skladajúci sa zo 191 ami-

nokyselín. Štrukturálne pripomína somatotropný hormón, avšak má iba 3 %  

z jeho aktivity. V tehotnosti má dve podstatné funkcie, na jednej strane pomá-

ha regulovať materský metabolizmus, na druhej strane zabezpečuje dostatočný  

prísun nutrientov placentou tak, aby boli plne zabezpečené potreby plodu. Hla-

diny HPL sú elevované pri hypoglykémii, naopak hyperglykémia tlmí jeho sek-

réciu. Hladiny HPL korelujú s fetálnym a placentárnym rastom. V druhej polovici 

tehotnosti je HPL zodpovedný za diabetogénny efekt, indukuje rezistenciu na in-

zulín a stimuluje produkciu insuline-like growth faktoru v pečeni. Pri nedostatku 

živín, stimuluje štiepenie tukov, čo vedie ku zvýšeniu hladín voľných mastných 

kyselín pre energetické potreby materského organizmu, pričom glukóza a ami-

nokyseliny sú ušetrené pre potreby fetoplacentárnej jednotky. 

Relaxín je produkovaný deciduálnymi bunkami placenty. Jeho hladiny počas 

tehotnosti postupne klesajú a jeho hlavný účinok je vaskuloneogenéza, a záro-

veň relaxuje väzivové tkanivo, predovšetkým v kĺbnych spojeniach. 

Leptín je produkovaný v syncítiotrofoblaste a ovplyvňuje ukladanie nutrien-

tov, predovšetkým ku koncu tehotnosti. 

Kortikotropín (CRH) a adrenokortikotropín (ACTH) sú produkované 

trofoblastom od začiatku jeho vývoja. Zatiaľ čo CRH stimuluje viac hypofýzu 

plodu a reguluje produkciu dihydroepiandrostendiónu v nadobličke plodu, 

ACTH sa vylučuje do obehu matky a zasahuje do produkcie kortizolu v ma-

terskom organizme. Tehotenstvo je stav, ktorý sa práve vyznačuje nadmernou 

produkciou kortikoidov, čo sa prejaví určitým stupňom imunosupresie, typic-

kými zmenami na koži (striae, ukladanie tuku na tvári), zmenou metabolizmu 

cukrov, ale aj nadmernou sekréciou kyseliny v žalúdku. 

Pôsobením uvedených hormónov dochádza v zažívacom trakte žien  

k fyziologickým zmenám, ktoré spôsobujú jednak subjektívne obtiaže a jednak 

zvyšujú riziko niektorých ochorení, typicky sa vyskytujúcich počas tehotnosti. 

Okrem hormonálnych zmien, ktoré adaptujú tráviaci trakt na zmenené me-

tabolické pomery, vplývajú na výskyt niektorých zažívacích príznakov aj iné 

faktory, ako je zmena anatomických pomerov v dutine brušnej, zmena mikro-

biómu, ale aj zmeny v centrálnom nervovom systéme. 

Predovšetkým výskumu ľudského mikrobiómu a jeho vplyvu na celkové zdra-

vie je venovaná v poslednom období veľká pozornosť. Črevný mikrobióm je 

kritickým komponentom pre metabolický stav organizmu, pre jeho imunitné 

pochody a celkové zdravie. Tehotenstvo je charakterizované jedinečnými imu-

nitnými a zápalovými zmenami, ktoré ovplyvňujú bakteriálne zloženie črevné-

ho obsahu počas celého priebehu tehotnosti. Zloženie materského črevného 

mikrobiómu sa podieľa na výsledku tehotnosti a dlhodobých zdravotných 

následkoch na matku aj jej novorodenca, a ovplyvňuje aj výskyt niektorých  

typických tehotenských príznakov, ale aj patologických zmien.

Z klinickej praxe
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Chuť do jedla
Tehotenstvo vyžaduje zvýšený kalorický príjem, ale aj zvýšený príjem sta-

vebných látok nielen pre samotný vyvíjajúci sa zárodok a neskôr plod, ale aj 

pre placentu a svalovinu maternice. Zmeny, ktoré prebiehajú v tehotnosti sú 

často výrazne nadsadené, než sú samotné potreby plodu. Telo si tvorí väčšie 

energetické zásoby, než sú potrebné pre samotný zdarný priebeh tehotnosti.  

Aj napriek rannej nevoľnosti tehotných žien, nárast apetítu na konci prvého tri-

mestra zvýši energetický príjem až o 200 kcal/deň. Centrálny tlmivý účinok pro-

gesterónu spojený s hypotenziou a únavou vedie k poklesu fyzických aktivít, 

takže energetický príjem prevyšuje bežnú potrebu, toto je však prísne individu-

álne a závisí od veku, rasy, bazálnej fyzickej aktivity a aktuálnej hmotnosti. Často 

sa menia aj diétne zvyklosti, zmysel chuti môže byť ovplyvnený, čo môže viesť 

k zvýšenej žiadostivosti úzko špecifických jedál, na druhej strane u žien môže 

viesť až fyzickému odporu k niektorým predtým obľúbeným pokrmom. Okrem 

hormonálnych vplyvov zohráva úlohu aj zmena mikrobiómu ústnej dutiny. 

Ústna dutina
Pôsobením estrogénov sa zvyšuje prekrvenie ďasien, čo vedie k nadmernej 

krvácavosti. Pri nauzey dochádza k problémom s prehĺtaním slín, čo vedie  

k nadmernému hromadeniu v dutine ústnej spojenej so sťaženou rečou  

a povlečením jazyka. Zaujímavý je aj vzťah orálneho mikrobiómu na priebeh 

gravidity, v súčasnej dobe sú jasné dôkazy, že chronický zápal v dutine úst-

nej zvyšuje riziko predčasného pôrodu, ale aj iných závažných tehotenských 

komplikácií.

Žalúdok
Relaxačným účinkom progesterónu na bunky hladkej svaloviny dochádza ku 

zníženiu tonusu aj motility žalúdka spolu so znížením tonusu gastroezofa-

geálneho zvierača, preto až polovica tehotných trpí istým stupňom gastroe-

zofageálneho refluxu a dyspepsie. Neskôr sa pridáva aj zvýšený stav bránice  

a zmena gastroezofageálneho zakrivenia. Subjektívne sa tehotné v tomto ob-

dobí sťažujú na výraznú pyrózu a regurgitáciu stravy. Napriek zvýšeným hla-

dinám kortizolu je v tehotnosti riziko peptického vredu znížené v dôsledku 

zvýšených hladín placentárnej histaminázy, ktorá znižuje hladiny materského 

histamínu. Produkcia mucínu v žalúdku stúpa a zároveň sa znižuje tvorba ky-

seliny chlorovodíkovej v dôsledku poklesu plazmatických koncentrácií gas-

trínu. 

Spomalené vyprázdňovanie žalúdka, spôsobené jeho dysmotilitou a zníženou 

produkciou žalúdočnej šťavy, predstavuje zvýšenú hrozbu aspirácie obsahu pri 

potrebe celkovej anestézie. Časový interval rizika aspirácie žalúdočného obsa-

hu od posledného jedla je dlhší v porovnaní s netehotnou populáciou. 

Črevá
Znížená motilita čriev v dôsledku pôsobenia progesterónu vedie k častejšiemu 

výskytu zápchy. Vstrebávanie živín sa v tehotnosti nemení, okrem zvýšeného 

vychytávania železa a vápnika. Ale pomalší prechod obsahu v črevnom lúme-

ne je spojený s dlhším časom na vstrebanie látok, a to nielen nutrientov, ale aj 

liekov a toxínov. Rovnako vyššie vychytávanie vody vedie k zahusteniu stolice, 

čo zhoršuje zápchu. 

Patologické stavy tráviaceho traktu súvisiace  
s tehotnosťou
Hyperemesis gravidarum
Dodnes nie je známa presná etiológia ochorenia, s najväčšou pravdepodob-

nosťou sa jedná o multifaktoriálny proces. Definícia je tiež nejednotná, pretože 

ranná nauzea a vracanie v určitom stupni postihuje až 70 % všetkých tehotných. 

Ako hyperemézu možno označiť taký stav, kedy vracanie vedie k významným 

zmenám v elektrolytovom hospodárstve, k úbytku hmotnosti a k dehydratácii. 

Za relevantnú stratu hmotnosti možno považovať 5 % a viac. Dehydratácia sa 

prejaví hypotenziou, ortostatickými kolapsami, letargiou, tachykardiou a na teste  

s kožnou riasou. Závažná hypereméza postihuje podľa rôznych údajov 0,3 – 10 % 

tehotných žien. Obvykle sa začína v I. trimestri a iba cca v 10 % prípadov pokra-

čuje aj po 20. týždni tehotnosti.

Etiologicky sa jedná o multifaktoriálny pôvod. Vplyv hladín niektorých hormó-

nov ako je HCG, leptín, tyroidálne hormóny, estradiol a sexuálnych steroidov 

nevykazuje konzistentné výsledky, niektoré štúdie dokázali možnú spojitosť  

s prítomnosťou Helicobacter pylori. V minulosti sa do popredia stavala aj asoci-

ácia s psychiatrickými ochoreniami, predovšetkým depresiami, pretože u žien 

s hyperemesis gravidarum bolo pozorované vyššie riziko postpartálnej depre-

sie. Táto závislosť je v súčasnosti spochybňovaná, a kauzálny vzťah sa pova-

žuje za nepreukázaný. Bola však dokázaná závislosť od temperamentu, ženy  

s anxióznym a depresívnym naladením sú postihnuté častejšie. Pretože výskyt 

hyperemézy u blízkych príbuzných zvyšuje riziko postihnutia, určitú úlohu zo-

hrávajú zrejme aj genetické faktory. 

Základom liečby je úprava vnútorného prostredia a rehydratácia. Pacientky  

s najťažším stavom vyžadujú až kompletnú parenterálnu výživu so suplemen-

táciou vitamínu B
1
 a vitamínu K. Vracanie možno zmierniť podávaním rôznych 

antiemetík, treba však počítať aj s ich početnými nežiaducimi účinkami a ich 

efekt nie je vždy presvedčivý.

Pri miernejšom stupni emézy, pri ktorom zohráva úlohu aj gastroezofageálny 

reflux spojený s pocitom pálenia záhy, možno ako symptomatickú liečbu po-

užívať antacidá. Ideálnou a overenou možnosťou sú antacidá na báze nátrium 

alginátu (Gaviscon), ktoré sú overené v tehotnosti s vysokou účinnosťou a bez-

pečnosťou.  

Gastroezofageálny reflux
Gastroezofageálny reflux (GERD – Gastroesophageal Reflux Disease) je časté 

ochorenie horného gastrointestinálneho traktu, ktoré sa rozvinie, ak dochá-

dza k návratu žalúdočného obsahu do pažeráka, a spôsobuje nepríjemné prí-

znaky a komplikácie. GERD sa podľa endoskopického nálezu tradične delí na 

dve veľké skupiny, a to na erozívnu GERD a neerozívnu GERD, pričom väčšina 

pacientov nemajú endoskopicky detekovateľné lézie na sliznici pažeráka a sú  

v prvej skupine. Jedná sa o pomerne časté ochorenie, ktoré postihuje v niekto-

rých krajinách až 20 % celkovej populácie. Nárast výskytu vo svete je spojený  

s nárastom obezity, ktorá je hlavným rizikovým faktorom ochorenia, pri náraste 

BMI o 5 kg/m2 sa zvyšuje prevalencia GERD o 35 %.

V tehotnosti sa GERD typicky prejavuje ako pálenie záhy a postihuje 40 – 85 % 

tehotných žien. V čase tehotnosti mnoho žien sa prvýkrát stretne s týmto 

príznakom, ale u niektorých to môže znamenať exacerbáciu už preexistujúce-

ho refluxového ochorenia. Okrem samotného pálenia záhy môže mať GERD  

Z klinickej praxe
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v tehotnosti ešte ďalšie príznaky, ako je nauzea, vracanie, regurgitácia obsa-

hu, epigastrická bolesť, anorexia, problémy s prehĺtaním, kašeľ, sucho v hrdle 

a zachrípnutie, sekundárne tieto príznaky môžu viesť k poruche spánku a úna-

ve. Ochorenie sa najčastejšie objaví na rozhraní prvého a druhého trimestra,  

a obvykle sa počas tehotnosti progresívne zhoršuje a po pôrode sa upraví. 

Aj pri závažných príznakoch drvivá väčšina tehotných žien spadá do skupiny 

neerozívnej GERD. Častejšie sú postihnuté viacrodičky a ženy s preexistujúcim 

GERD. Niektoré štúdie potvrdili aj ako rizikový faktor vyššie BMI pred otehot-

nením, predovšetkým u žien, ktorým GERD spôsobuje poruchu spánku v te-

hotnosti.

Pri vzniku GERD v tehotnosti hrajú dôležitú úlohu už vyššie spomínané hor-

monálne zmeny, ale aj mechanické vplyvy. Progesterón svojim relaxačným 

účinkom vedie ku zníženiu tonusu dolného zvierača pažeráka. Mnohé štúdie 

dokázali, že v priebehu tehotnosti postupne klesá tonus zvierača, a tento po-

kles je sprevádzaný so subjektívnym príznakom pálenia záhy. Je zaujímavé, že 

v prvom trimestri sa bazálny tonus zvierača nemení, ale klesá jeho reaktivi-

ta na fyziologické stimuly, ktoré za normálnych okolností jeho tonus zvyšujú 

(proteíny v jedle, metacholín a edrofónium). Úlohu zohráva aj hormonálne 

indukovaná znížená motilita žalúdka. Tehotenské hormóny ovplyvňujú gastro-

intestinálny nervový systém a vedú k zníženej motilite žalúdka. Okrem toho 

zvýšený intraabdominálny tlak spôsobený nárastom maternice, napomáha 

návratu žalúdočného obsahu do pažeráka, toto však hrá iba sekundárnu úlohu 

pri vzniku GERD. 

Pri manažmente GERD v tehotnosti sú dôležité v prvej línií režimové 
opatrenia: 

 jesť častejšie menšie porcie,

 nezapíjať jedlo tekutinami,

 nejesť 3 hodiny pred spaním,

 zvýšená poloha hlavy pri spánku,

 ležanie na ľavom boku,

 žuvačky (zvyšujú tvorbu slín, ktoré neutralizujú kyselinu),

 zvýšená fyzická aktivita,

 nefajčiť,

 vyhýbať sa mastným a koreneným jedlám,

 vyhýbať sa čokoláde a mentolovým jedlám,

 vyhýbať sa kofeínu,

 vyhýbať sa sýteným nápojom,

 vyhýbať sa alkoholu,

 vyhýbať sa citrusom a paradajkám,

 vyhýbať sa jedlám, ktoré pacientka sama cíti ako provokujúce.

Ak nepomôžu tieto iniciálne opatrenia, je na mieste začať s podávaním anta-

cíd, z nich výnimočnú úlohu zohrávajú antacidá s obsahom nátrium alginátu. 

Alginát vykazuje jedinečný mechanizmus účinku, rýchle reaguje so žalúdoč-

nou kyselinou a pričom vytvorí na povrchu žalúdočného obsahu plávajúcu 

bariéru, ktorá bráni refluxu ďalšieho kyslého materiálu do pažeráka, čo vedie 

k rýchlemu odzneniu príznakov. Preto alginátové prípravky, niektorí autori 

radia k „reflux suppressants“ a nie ku antacidám, pretože zachovávajú fyziolo-

gické pH žalúdka. Tento účinok je významný predovšetkým u ľudí s neerozív-

nou GERD, pretože príznaky tvorí čisto iba žalúdočný obsah a nie už prítom-

né lézie v pažeráku, v týchto prípadoch možno očakávať zlepšenie príznakov  

u viac ako 50 % liečených pacientov, rovnako ako pri podávaní inhibítorov pro-

tónovej pumpy. Preto by mal byť v tehotnosti liekom prvej voľby, jednak sa  

v drvivej väčšine jedná o neerozívnu GERD, a jednak účinkuje lokálne v ža-

lúdku, a preto nemá systémové vedľajšie účinky a vplyv na vývoj plodu. Pod-

ľa príbalového letáku je účinok alginátov čisto iba v žalúdku a nedochádza  

k systémovému vstrebávaniu, takže preparát je plne bezpečný bez vplyvu 

na plod, na výskyt tehotenských komplikácií a nemá systémové nežiaduce 

účinky. Inhibítory protónovej pumpy majú byť podávané v tehotnosti až pri 

zlyhaní režimových opatrení a antacidovej a alginátovej liečby. V randomi-

zovanej štúdii porovnávajúcej účinok alginátových refluxových supresantov  

s magnéziovým antacidovým gélom u 100 tehotných s GERD pred 36. týž-

dňom tehotnosti neboli zistené štatisticky významné rozdiely, k zníženiu vý-

skytu pálenia záhy došlo u 80 % žien, k zníženiu intenzity pálenia u 92 % žien. 

Na hranici štatistickej významnosti bola zistená vyššia redukcia intenzity pále-

nia o viac ako 50 % u alginátov, kde takéto zlepšenie udávalo 80 % žien oproti  

68 % ženám užívajúcim magnéziové antacidum. Pri dlhodobom sledovaní 

žien užívajúcich alginátové preparáty nedošlo ku zmenám v materskom io-

nograme, nedošlo ku zvýšenému výskytu edémov dolných končatín ani ku 

štatisticky významnému nárastu váhy. Preto sa alginátové reflux supresants  

v súčasnej dobe považujú za liek prvej voľby v tehotnosti, v ktoromkoľvek jej 

štádiu pri liečbe GERD, ale aj pri liečbe tehotenskej emézy s prítomnou pyrózou.
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- vyhýbať sa mastným a koreneným jedlám,

- vyhýbať sa čokoláde a mentolovým jedlám,

- vyhýbať sa kofeínu,- vyhýbať sa sýteným nápojom,
- vyhýbať sa alkoholu,- vyhýbať sa citrusom a paradajkám,

- vyhýbať sa jedlám, ktoré pacientka sama cíti ako provokujúce.

Ak nepomôžu tieto iniciálne opatrenia, je na mieste začať s podávaním an-

tacíd, z nich výnimočnú úlohu zohrávajú antacidá s obsahom nátrium 

alginátu. Alginát vykazuje jedinečný mechanizmus účinku, rýchle rea-

guje so žalúdočnou kyselinou a pričom vytvorí na povrchu žalúdoč-

ného obsahu plávajúcu bariéru, ktorá bráni refluxu ďalšieho kyslého 

materiálu do pažeráka, čo vedie k rýchlemu odzneniu príznakov16.

Preto alginátové prípravky, niektorí autori radia k „reflux supresants“ 

a nie ku antacidám, pretože zachovávajú fyziologické pH žalúdka. 

Tento účinok je významný predovšetkým u ľudí s neerozívnou GERD, 

pretože príznaky tvorí čisto iba žalúdočný obsah a nie už prítomné 

lézie v pažeráku, v týchto prípadoch možno očakávať zlepšenie prí-

znakov u viac ako 50 % liečených pacientov, rovnako ako pri po-

dávaní inhibítorov protónovej pumpy17. Preto by mal byť v tehotnosti 

liekom prvej voľby, jednak sa v drvivej väčšine jedná o neerozívnu 

GERD, a jednak účinkuje lokálne v žalúdku, a preto nemá systémové 

vedľajšie účinky a vplyv na vývoj plodu. Podľa príbalového letáku je 

účinok alginátov čisto iba v žalúdku a nedochádza k systémovému 

vstrebávaniu, takže preparát je plne bezpečný bez vplyvu na plod, 

na výskyt tehotenských komplikácií a nemá systémové nežiaduce 

účinky. Inhibítory protónovej pumpy majú byť podávané v tehotnosti 

až pri zlyhaní režimových opatrení a antacidovej a alginátovej lieč-

by18. V randomizovanej štúdii porovnávajúcej účinok alginátových 

refluxových supresantov s magnéziovým antacidovým gélom u 100 

tehotných s GERD pred 36. týždňom tehotnosti neboli zistené štatis-

ticky významné rozdiely, k zníženiu výskytu pálenia záhy došlo u 80 % 

žien, k zníženiu intenzity pálenia u 92 % žien. Na hranici štatistickej 

významnosti bola zistená vyššia redukcia intenzity pálenia o viac ako 

50 % u alginátov, kde takéto zlepšenie udávalo 80 % žien oproti  

68 % ženám užívajúcim magnéziové antacidum19. Pri dlhodobom sle-

dovaní žien užívajúcich alginátové preparáty nedošlo ku zmenám v 

materskom ionograme, nedošlo ku zvýšenému výskytu edémov dol-

ných končatín ani ku štatisticky významnému nárastu váhy. Preto sa 

alginátové reflux supresants v súčasnej dobe považujú za liek prvej 

voľby v tehotnosti, v ktoromkoľvek jej štádiu pri liečbe GERD, ale aj pri 

liečbe tehotenskej emézy s prítomnou pyrózou20.
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rečou a povlečením jazyka. Zaujímavý je aj vzťah orálneho mikrobió-mu na priebeh gravidity, v súčasnej dobe sú jasné dôkazy, že chro-nický zápal v dutine ústnej zvyšuje riziko predčasného pôrodu, ale aj iných závažných tehotenských komplikácií6.
Žalúdok
Relaxačným účinkom progesterónu na bunky hladkej svaloviny dochádza ku zníženiu tonusu aj motility žalúdka spolu so znížením tonusu gastro-ezofageálneho zvierača, preto až polovica tehotných trpí istým stup-ňom gastroezofageálneho refluxu a dyspepsie. Neskôr sa pridáva aj zvýšený stav bránice a zmena gastroezofageálneho zakrivenia. Subjektívne sa tehotné v tomto období sťažujú na výraznú pyrózu  a regurgitáciu stravy. Napriek zvýšeným hladinám kortizolu je v te-hotnosti riziko peptického vredu znížené v dôsledku zvýšených hladín placentárnej histaminázy, ktorá znižuje hladiny materského histamínu. Produkcia mucínu v žalúdku stúpa a zároveň sa znižuje tvorba kyse-liny chlorovodíkovej v dôsledku poklesu plazmatických koncentrácií gastrínu. 

Spomalené vyprázdňovanie žalúdka, spôsobené jeho dysmotilitou a zní-ženou produkciou žalúdočnej šťavy, predstavuje zvýšenú hrozbu as-pirácie obsahu pri potrebe celkovej anestézie. Časový interval rizika aspirácie žalúdočného obsahu od posledného jedla je dlhší v porov-naní s netehotnou populáciou. 

Črevá
Znížená motilita čriev v dôsledku pôsobenia progesterónu vedie k častejšie-mu výskytu zápchy. Vstrebávanie živín sa v tehotnosti nemení, okrem zvýšeného vychytávania železa a vápnika. Ale pomalší prechod ob-sahu v črevnom lúmene je spojené s dlhším časom na vstrebanie látok, a to nielen nutrientov, ale aj liekov a toxínov. Rovnako vyššie vychytá-vanie vody vedie k zahusteniu stolice, čo zhoršuje zápchu. 

Patologické stavy tráviaceho traktu súvisiace s tehotnosťouHyperemesis gravidarumDodnes nie je známa presná etiológia ochorenia, s najväčšou pravdepo-dobnosťou sa jedná o multifaktoriálny proces. Definícia je tiež nejed-notná, pretože ranná nauzea a vracanie v určitom stupni postihuje až 70 % všetkých tehotných. Ako hyperemézu možno označiť taký stav, kedy vracanie vedie k významným zmenám v elektrolytovom hospo-dárstve, k úbytku hmotnosti a k dehydratácii. Za relevantnú stratu hmot-nosti možno považovať 5 % a viac. Dehydratácia sa prejaví hypo-tenziou, ortostatickými kolapsami, letargiou, tachykardiou a na teste  s kožnou riasou. Závažná hypereméza postihuje podľa rôznych úda-jov 0,3 – 10 % tehotných žien. Obvykle sa začína v I. trimestri a iba cca v 10 % prípadov pokračuje aj po 20. týždni tehotnosti7.
Etiologicky sa jedná o multifaktoriálny pôvod. Vplyv hladín niektorých hor-mónov ako je HCG, leptín, tyroidálne hormóny, estradiol a sexuál-nych steroidov nevykazuje konzistentné výsledky, niektoré štúdie do-kázali možnú spojitosť s prítomnosťou Helicobacter pylori. V minulosti sa do popredia stavala aj asociácia s psychiatrickými ochoreniami, predovšetkým depresiami, pretože u žien s hyperemesis gravidarum bolo pozorované vyššie riziko postpartálnej depresie. Táto závislosť je v súčasnosti spochybňovaná, a kauzálny vzťah sa považuje za ne-preukázaný. Bola však dokázaná závislosť od temperamentu, ženy  s anxióznym a depresívnym naladením sú postihnuté častejšie. Pretože výskyt hyperemézy u blízkych príbuzných zvyšuje riziko postihnutia, určitú úlohu zohrávajú zrejme aj genetické faktory. 

Základom liečby je úprava vnútorného prostredia a rehydratácia. Pacient-ky s najťažším stavom vyžadujú až kompletnú parenterálnu výživu  

so suplementáciou vitamínu B
1 a vitamínu K. Vracanie možno zmierniť podávaním rôznych antiemetík, treba však počítať aj s ich početnými nežiaducimi účinkami a ich efekt nie je vždy presvedčivý8.Pri miernejšom stupni emézy, pri ktorom zohráva úlohu aj gastroezofageál-ny reflux spojený s pocitom pálenia záhy, možno ako symptomatickú liečbu používať antacidá9. Ideálnou a overenou možnosťou sú antaci-dá na báze nátrium alginátu (Gaviscon), ktoré sú overené v tehotnosti s vysokou účinnosťou a bezpečnosťou10.  

Gastroezofageálny refluxGastroezofageálny reflux (GERD – Gastroesophageal Reflux  Disease) je časté ochorenie horného gastrointestinálneho traktu, kto-ré sa rozvinie, ak dochádza k návratu žalúdočného obsahu do pa-žeráka, a spôsobuje nepríjemné príznaky a komplikácie. GERD sa podľa endoskopického nálezu tradične delí na dve veľké skupiny, a to na erozívnu GERD a neerozívnu GERD, pričom väčšina pacientov nemajú endoskopicky detekovateľné lézie na sliznici pažeráka a sú  v prvej skupine11. Jedná sa o pomerne časté ochorenie, ktoré postihuje v niektorých krajinách až 20 % celkovej populácie12. Nárast výskytu vo svete je spojený s nárastom obezity, ktorá je hlavným rizikovým fak-torom ochorenia, pri náraste BMI o 5 kg/m2 sa zvyšuje prevalencia GERD o 35 %13.

V tehotnosti sa GERD typicky prejavuje ako pálenie záhy a postihuje 40 – 85 % tehotných žien. V čase tehotnosti mnoho žien sa prvýkrát stretne s týmto príznakom, ale u niektorých to môže znamenať exacerbáciu už preexistujúceho refluxového ochorenia14. Okrem samotného pá-lenia záhy môže mať GERD v tehotnosti ešte ďalšie príznaky, ako je nauzea, vracanie, regurgitácia obsahu, epigastrická bolesť, anorexia, problémy s prehĺtaním, kašeľ, sucho v hrdle a zachrípnutie, sekundár-ne tieto príznaky môžu viesť k poruche spánku a únave. Ochorenie sa najčastejšie objaví na rozhraní prvého a druhého trimestra, a obvykle sa počas tehotnosti progresívne zhoršuje a po pôrode sa upraví. Aj pri závažných príznakoch drvivá väčšina tehotných žien spadá do skupiny neerozívnej GERD. Častejšie sú postihnuté viacrodičky a ženy s preexistujúcim GERD. Niektoré štúdie potvrdili aj ako rizikový fak-tor vyššie BMI pred otehotnením, predovšetkým u žien, ktorým GERD spôsobuje poruchu spánku v tehotnosti15.
Pri vzniku GERD v tehotnosti hrajú dôležitú úlohu už vyššie spomínané hor-monálne zmeny, ale aj mechanické vplyvy. Progesterón svojim rela-xačným účinkom vedie ku zníženiu tonusu dolného zvierača pažerá-ka. Mnohé štúdie dokázali, že v priebehu tehotnosti postupne klesá tonus zvierača, a tento pokles je sprevádzaný so subjektívnym prí-znakom pálenia záhy. Je zaujímavé, že v prvom trimestri sa bazálny tonus zvierača nemení, ale klesá jeho reaktivita na fyziologické stimu-ly, ktoré za normálnych okolností jeho tonus zvyšujú (proteíny v jedle, metacholín a edrofónium). Úlohu zohráva aj hormonálne indukovaná znížená motilita žalúdka. Tehotenské hormóny ovplyvňujú gastrointes-tinálny nervový systém a vedú k zníženej motilite žalúdka. Okrem toho zvýšený intraabdominálny tlak spôsobený nárastom maternice, napo-máha návratu žalúdočného obsahu do pažeráka, toto však hrá iba sekundárnu úlohu pri vzniku GERD. 

Pri manažmente GERD v tehotnosti sú dôležité v prvej línií 
režimové opatrenia: 
- jesť častejšie menšie porcie,- nezapíjať jedlo tekutinami,- nejesť 3 hodiny pred spaním,- zvýšená poloha hlavy pri spánku,- ležanie na ľavom boku,- žuvačky (zvyšujú tvorbu slín, ktoré neutralizujú kyselinu),- zvýšená fyzická aktivita,- nefajčiť,
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 Úloha alginátových prípravkov  

v liečbe GE refluxu a tráviacich ťažkostí  
u tehotných žien

Fyziologické zmeny v tráviacom trakte 

u tehotných žien
     Tehotenstvo je dynamický anabolický stav. Počas niekoľkých týždňov 

od koncepcie sa postupne vyvíja nový endokrinný orgán – placenta, 

ktorý postupne produkuje množstvo rôznych hormónov, ktoré ovplyv-

ňujú funkčné zmeny jednotlivých orgánových systémov. Všetky zmeny, 

ktoré sa v tehotnom organizme ženy udejú, majú jednu dominantnú 

úlohu, a to zachovanie a ochrana tehotnosti, a zároveň kompletné 

zabezpečenie metabolických a energetických potrieb vyvíjajúceho 

sa zárodku a plodu. Zmena anatomických a fyziologických pome-

rov v materskom organizme spolu so zmenou v spracovaní všetkých 

nutrientov podporuje rast a vývoj plodu pri zachovaní homeostázy 

materského organizmu1.

Dominantým hormónom produkovaným v placente je progesterón. Jeho 

hlavnou úlohou je ochrana tehotnosti na všetkých možných úrovniach. 

Ovplyvňuje materskú imunitu v tom zmysle, že dochádza k imunitnej 

tolerancii fetálnych antigénov, spôsobuje relaxáciu hladkej svaloviny 

v podstate vo všetkých orgánoch tela, predovšetkým však v maternici. 

Naopak v krčku maternice spôsobuje udržanie jeho pevnej konzisten-

cie predovšetkým prostredníctvom zachovania pôvodnej štruktúry ko-

lagénu. Centrálne v mozgu má mierne dysforické účinky, rovnako zni-

žuje sexuálnu apetenciu ženy. V citlivých tkanivách spôsobuje retenciu 

extracelulárnej tekutiny. Z metabolických účinkov zvyšuje bazálne 

hladiny inzulínu a znižuje plazmatické hladiny HDL cholesterolu2.

Z metabolického hľadiska, ale aj z hľadiska vplyvu na výživu a gastroin-

testinálny trakt je dôležitým placentárnym hormónom aj humánny 

placentárny laktogén (HPL). HPL je jednovláknový polypeptid 

skladajúci sa zo 191 aminokyselín. Štrukturálne pripomína somato-

tropný hormón, avšak má iba 3 % z jeho aktivity. V tehotnosti má dve 

podstatné funkcie, na jednej strane pomáha regulovať materský meta-

bolizmus, na druhej strane zabezpečuje dostatočný prísun nutrientov 

placentou tak, aby boli plne zabezpečené potreby plodu. Hladiny 

HPL sú elevované pri hypoglykémii, naopak hyperglykémia tlmí jeho 

sekréciu. Hladiny HPL korelujú s fetálnym a placentárnym rastom. 

V druhej polovici tehotnosti je HPL zodpovedný za diabetogénny 

efekt, indukuje rezistenciu na inzulín a stimuluje produkciu inzuline-like 

growth faktoru v pečeni. Pri nedostatku živín, stimuluje štiepenie tukov, 

čo vedie ku zvýšeniu hladín voľných mastných kyselín pre energetické 

potreby materského organizmu, pričom glukóza a aminokyseliny sú 

ušetrené pre potreby fetoplacentárnej jednotky. 

Relaxín je produkovaný deciduálnymi bunkami placenty. Jeho hladiny 

počas tehotnosti postupne klesajú a jeho hlavný účinok je vaskuloneo-

genéza, a zároveň relaxuje väzivové tkanivo, predovšetkým v kĺbnych 

spojeniach. 

Leptín je produkovaný v syncíciotrofoblaste a ovplyvňuje ukladanie nut-

rientov, predovšetkým ku koncu tehotnosti. 

Kortikotropín (CRH) a adrenokortikotropín (ACTH) sú produ-

kované trofoblastom od začiatku jeho vývoja. Zatiaľ čo CRH stimuluje 

viac hypofýzu plodu a reguluje produkciu dyhydroepiandrostendiónu 

v nadobličke plodu, ACTH sa vylučuje do obehu matky a zasahuje do 

produkcie kortizolu v materskom organizme. Tehotenstvo je stav, ktorý 

sa práve vyznačuje nadmernou produkciou kortikoidov, čo sa prejaví 

určitým stupňom imunosupresie, typickými zmenami na koži (striae, uk-

ladanie tuku na tvári), zmenou metabolizmu cukrov, ale aj nadmernou 

sekréciou kyseliny v žalúdku3. 

Pôsobením uvedených hormónov dochádza v zažívacom trakte žien  

k fyziologickým zmenám, ktoré spôsobujú jednak subjektívne obtiaže 

a jedna zvyšujú riziko niektorých ochorení, typicky sa vyskytujúcich 

počas tehotnosti. Okrem hormonálnych zmien, ktoré adaptujú tráviaci 

trakt na zmenené metabolické pomery, vplývajú na výskyt niektorých 

zažívacích príznakov aj iné faktory, ako je zmena anatomických po-

merov v dutine brušnej, zmena mikrobiómu, ale aj zmeny v centrálnom 

nervovom systéme. 

Predovšetkým výskumu ľudského mikrobiómu a jeho vplyvu na celkové zdra-

vie je venovaná v poslednom období veľká pozornosť. Črevný mikro-

bióm je kritickým komponentom pre metabolický stav organizmu, pre 

jeho imunitné pochody a celkové zdravie. Tehotenstvo je charakteri-

zované jedinečnými imunitnými a zápalovými zmenami, ktoré ovplyv-

ňujú bakteriálne zloženie črevného obsahu počas celého priebehu 

tehotnosti. Zloženie materského črevného mikrobiómu sa podieľa na 

výsledku tehotnosti a dlhodobých zdravotných následkoch na matku 

aj jej novorodenca, a ovplyvňuje aj výskyt niektorých typických teho-

tenských príznakov, ale aj patologických zmien4.

Chuť do jedla
Tehotenstvo vyžaduje zvýšený kalorický príjem, ale aj zvýšený príjem sta-

vebných látok nielen pre samotný vyvíjajúci sa zárodok a neskôr plod, 

ale aj pre placentu a svalovinu maternice. Zmeny, ktoré prebiehajú 

v tehotnosti sú často výrazne nadsadené, než sú samotné potreby 

plodu. Telo si tvorí väčšie energetické zásoby, než sú potrebné pre 

samotný zdarný priebeh tehotnosti. Aj napriek rannej nevoľnosti tehot-

ných žien, nárast apetítu na konci prvého trimestra zvýši energetický 

príjem až o 200 kcal/deň5. Centrálny tlmivý účinok progesterónu 

spojený s hypotenziou a únavou vedie k poklesu fyzických aktivít, tak-

že energetický príjem prevyšuje bežnú potrebu, toto je však prísne in-

dividuálne a závisí od veku, rasy, bazálnej fyzickej aktivity a aktuálnej 

hmotnosti. Často sa menia aj diétne zvyklosti, zmysel chuti môže byť 

ovplyvnený, čo môže viesť k zvýšenej žiadostivosti úzko špecifických 

jedál, na druhej strane u žien môže viesť až fyzickému odporu k nie-

ktorým predtým obľúbeným pokrmom. 0krem hormonálnych vplyvov 

zohráva úlohu aj zmena mikrobiómu ústnej dutiny. 

Ústna dutina
Pôsobením estrogénov sa zvyšuje prekrvenie ďasien, čo vedie k nadmernej 

krvácavosti. Pri nauzey dochádza k problémom s prehĺtaním slín, čo 

vedie k nadmernému hromadeniu v dutine ústnej spojenej so sťaženou 

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika
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Antioxidačný potenciál známych liečiv  
v čase covidu a post-covidu

MUDr. Martina Miškovská, PhD.1 
MUDr. Ján Mikler, PhD.2, MUDr. Michal Urda3
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Možnosti a potenciál využitia antioxidantov 
v liečbe vírusových ochorení, najmä aktuálne  
u ochorenia Covid-19 sú dnes veľmi často dis-
kutované.   

N-acetylcysteín medzi mukoaktívne  
pôsobiacimi látkami
Hypersekrécia hlienu je významným klinickým príznakom viacerých respi-

račných ochorení (bronchiálna astma, cystická fibróza, chronická obštrukčná 

choroba pľúc (CHOCHP)). Infekcie slizníc dýchacích ciest a zápal spojený s tý-

mito chorobami vedie k vzniku zápalových pôsobkov, vrátane DNA odvodenej  

z neutrofilov a bunkového detritu, ktoré môžu ďalej zvyšovať produkciu  

a viskozitu hlienu. U zdravých osôb je hlien nepretržite odstraňovaný bunka-

mi riasinkového epitelu, a tak nedochádza ku jeho nadmernému hromadeniu. 

Zvýšené vylučovanie hlienu za patologických okolností sa však stáva proble-

matickým nielen v dôsledku jeho zvýšenej tvorby, ale aj vyššej viskozity a ná-

slednému zníženému mukociliárnemu klírensu – jednému z najdôležitejších 

očistných mechanizmov dýchacích ciest. 

Za účelom kvantitatívneho alebo kvalitatívneho ovplyvnenia hlienu dnes vyu-

žívame rad mukoaktívne pôsobiacich látok – expektoranciá, mukoregulátory, 

mukolytiká a mukokinetiká. Len správne pochopenie špecifických účinkov 

mukoaktívnych látok môže viesť k ich lepšiemu terapeutickému využitiu.  

Akokoľvek majú veľa spoločného, sú medzi nimi iste dôležité rozdiely.

Mukolytická liečba by mala priaznivo ovplyvňovať mukociliárny transport, op-

timálne za súčasného zníženia viskozity hlienu. 

Nespornou výhodou je, ak má aj iné, multifaktoriálne účinky: prospešnou je 

inaktivácia voľných kyslíkových radikálov, protizápalový účinok, regulácia akti-

vity makrofágov a eozinofilov, či prípadne aj zvýšená penetrácia antibiotík do 

zápalom zmenenej sliznice dýchacích ciest.

K takýmto látkam určite patrí N-acetylcysteín (NAC). Ide o látku v klinickej 

praxi podávanú už dlhšie ako 60 rokov a jej účinnosť aj bezpečnosť je teda 

dostatočne overená. Dnes je volená v dvoch základných indikáciách: v pr-

vom rade je to expektorans, ale pôsobí aj ako antidotum pri intoxikácii pa-

racetamolom. V klasifikácii mukoaktívneho lieku ide o mukolytikum (zasa-

huje priamo do štruktúry hlienu – štiepi disulfidické mostíky v prítomných 

glykoproteínoch), mukokinetikum a mukoregulátor (redukuje viskozitu  

a elasticitu hlienu a znižuje hypersekréciu hlienu) (Obr. 1). Výsledkom týchto 

jeho vlastností je uľahčené vykašliavanie za súčasného zefektívnenia pohybu 

cílií. Jeho účinok možno označiť ako pleiotropický, t. j. naviac okrem uvedené-

ho pôsobí tiež antioxidačne, protizápalovo (inhibícia tvorby a uvoľnenie TNF-

-alfa v alveolárnych makrofágoch, nižšia tvorba interleukínov IL-1, IL-6 a IL-8, 

Obrázok 1. Obrázok 2.

Z klinickej praxe
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Z klinickej praxe

potlačenie NF-kappa B, modulácia génu pre cyklooxygenázu2, antibakteriálne, 

imunomodulačne, detoxikačne a virostaticky (Obr. 2). 

Protizápalový a antioxidačný účinok NAC je bohato využívaný v liečbe akút-

nych i chronických zápalových ochorení. U osôb s CHOCHP bolo zaznamenané 

zmiernenie priebehu ochorenia, pozoroval sa významný pokles počtu exacer-

bácií až o 60 %1, zároveň bol nižší výskyt rehospitalizácií pre akútne vzplanutie 

ochorenia. 

Význmným prínosom je aj možná nižšia spotreba antibiotík2. NAC totiž  znižu-

je adherenciu G+ a G- baktérií k epitelovým bunkám orofaryngu; interferuje  

s bakteriálnymi bunkami v biofilme  - potláča jeho formáciu a už vzniknutý bio-

film efektívne narušuje (Obr. 3) a prispieva ku zvyšovaniu prieniku niektorých 

antibiotík (napr. amoxicilínu) do bronchiálneho tkaniva.

 

Z pohľadu imunomodulačných vlastností N-acetylcysteínu uveďme, že má 

schopnosť znižovať hladinu eozinofilov pri alergickom zápale a pomocou 

glutatiónu inhibuje tvorbu oxidantov z aktivovaných ľudských eozinofilov  

a ovplyvňuje aj ich apoptózu.

NAC a Covid-19
V liečbe ochorenia Covid-19 sa stále hľadajú dostupné lieky, ktoré by pôsobili 

kauzálne a/alebo aspoň efektívne ako adjuvanciá. Keďže aj príznaky tejto cho-

roby sú patofyziologicky charakterizované nadprodukciou reaktívnych foriem 

kyslíka, často diskutovaná je práve možnosť využitia antioxidantov.

Za vnik oxidačného stresu sú zodpovedné reaktívne formy kyslíka (napr. supe-

roxid, peroxid vodíka, hydroxylové radikály), ktoré sú produktom fyziologického 

bunkového metabolizmu. 

Oxidačný stres nastane pri nerovnováhe medzi ich tvorbou a zánikom.  

Z pohľadu dýchacieho systému pripomeňme, že pľúcne bunky uvoľňujú zápa-

lové mediátory a cytokíny (TNF-alfa, IL-1 a IL-8) v reakcii na oxidačný stres. Ich 

zvýšená ponuka potom atrahuje zápalové bunky a ďalej tak zvyšuje tvorbu oxi-

dantov. TNF-alfa, okrem iného pôsobí na mitochondrie, ktoré generujú voľné 

kyslíkové radikály podieľajúce sa na aktivácii NF-kappa B.

Potenciálny prínos antioxidantov logicky spočíva v zníženej tvorbe voľných 

radikálov, v ich rýchlejšej/facilitovanej degradácii a/alebo v ich transformácii 

na menej reaktívnu formu (Obr. 4). Vo výsledku tak môžu zabrániť alebo spo-

maliť poškodenie buniek pôsobením voľných radikálov. K najvýznamnejším a 

klinicky najčastejšie uvádzaným antioxidantom patria napr. vitamíny A, B
6
, C a 

E, zinok, selén, koenzým Q
10

 a z liečiv napr. práve diskutovaný N-acetylcysteín.

Obrázok 3. Obrázok 4.

Obrázok 5. Obrázok 6.
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NAC má dvojaký antioxidačný účinok. Za neho primárne zodpovedá voľná 

-SH skupina, ktorá sama vychytáva reaktívne voľné kyslíkové radikály. Na roz-

diel od iných molekúl danej ATC skupiny, NAC poskytnutím svojho cysteínu 

prispieva k zvýšeniu tvorby glutatiónu (gama-glutamylcysteínylglycín), jedné-

ho z najsilnejších ľudských antioxidantov, ktorý je fyziologicky syntetizovaný v 

pečeni a pľúcach. Výsledný antioxidačný účinok sa ukazuje byť výraznejší, ako 

má vo vode rozpustný analóg vitamínu E. Len minimálny antioxidačný efekt 

vykazujú iné mukolytické látky – ambroxol či guajfenezín3 (Obr. 5). Glutatión 

zabraňuje oxidačnému poškodeniu buniek voľnými kyslíkovými radikálmi  

a uplatňuje sa v rade životne dôležitých funkcií (detoxikácia xenobiotík aj endo-

génnych látok, regenerácia vitamínov C a E, mitochondriálna činnosť, imunitné 

pochody). Hladiny endogénneho glutatiónu pritom progresívne klesajú úmer-

ne zvyšujúcemu sa veku. Nízke hladiny tiež nachádzame u mnohých ochorení 

(choroby pečene, onkologické ochorenia či poruchy imunity).

Infekcia Covid-19 nie je doteraz dôkladne prebádaná. Niektoré štúdie naznačili, 

že koronavírus sa nemôže aktívne replikovať pri vyšších hladinách bunkového 

glutatiónu, súčasne bola u osôb so stredne ťažkou až ťažkou formou choroby 

zistená nižšia hladina glutatiónu a vyššia hladina ROS. Logicky sa tak ponúka 

možnosť cieleného podávania tiolových zlúčenín, na čele s NAC (okrem iného, 

aj pre jeho antivírusové účinky4 v prevencii i adjuvantnej liečbe tejto infekcie5. 

O vhodnosti takejto antioxidačnej liečby referuje aj nedávna klinická štúdia, 

ktorá popisuje zrejmý prínos u pacientov s komunitnou pneumóniou. NAC tu 

významne znižoval index oxidačného poškodenia a zvyšoval celkovú antioxi-

dačnú kapacitu6. S tým korešponduje aj ďalšie zistenie, že NAC môže znižovať 

výskyt pneumónie u mechanicky ventilovaných pacientov – 26,6 vs. 46,6 %7 

(Obr. 6). Z tohto poznania môžu významným spôsobom profitovať aj pacienti 

so symptomatickou Covid-19 infekciou.

Kyselina hyalurónová a Covid-19
Stále častejšie sme konfrontovaní s klinickými ťažkosťami pretrvávajúcimi  

u pacientov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19. Ako postakútny Covid-19 

označujeme prejavy s odstupom 4 až 12 týždňov, ako chronický (syn. „long co-

vid”) potom príznaky trvajúce dlhšie ako 12 týždňov. Long covid má prejavy 

multisystémového ochorenia, ktoré nastupuje po relatívne miernych úvod-

ných príznakoch koronavírusovej infekcie. 

Charakteristický je nešpecifický obraz choroby. Pozitívny test na Covid-19 

pritom nie je podmienkou. Presný výskyt síce nie je známy, avšak pod-

ľa údajov CDC približne u tretiny pozitívnych osôb pretrvávajú symptó-

my dlhšie ako 3 týždne. Podľa austrálskej štúdie, ktorú cituje aj MZ SR, až  

56 % pacientov vykazuje poškodenie pľúc aj 3 mesiace po vyliečení a až 76 % 

pacientov bojuje s následkami ochorenia ešte najmenej po dobu 6 mesiacov. 

Patogenéza stavu je nejasná, avšak viacero zdrojov poukazuje na pretrvávajúcu 

zápalovú reakciu (najmä v myokarde). 

Príznaky sú veľmi heterogénne. Zvyčajne zahŕňajú extrémnu únavu, dlhotrva-

júci kašeľ, svalovú slabosť, zvýšenú teplotu, neschopnosť sa sústrediť, výpadky 

pamäti, problémy so spánkom, zmeny nálady či bolesti hlavy, kĺbov, tráviace 

ťažkosti, búšenie srdca a iné8.

Predtým zdraví pacienti napriek svojim ťažkostiam mávajú výsledky laboratór-

nych či rtg vyšetrení v norme, spirometrické vyšetrenia tiež nemávajú extrém-

ne výchylky. Ich liečba je preto prevažne symptomatická. Podporné terapie a 

rehabilitácia môžu výrazne prispieť ku obnove funkčnosti pľúc a jednou z dôle-

žitých používaných metód môže byť práve inhalácia. 

Obvykle je možné očakávať postupné,  hoci  len pozvoľné zlepšovanie prízna-

kov, odporúčame im len miernu fyzickú aktivitu a zodpovedajúce dychové 

cvičenia. Rovnako návrat do zamestnania, najmä fyzicky namáhavejšieho, má 

byť postupný a vhodné je dohodnúť si zvyšujúcu záťaž. Pacienti psychicky zle 

znášajú svoje ochorenie a niekedy je pre nich najdôležitejšie uznať reálnosť ich 

ťažkostí. 

Terapeuticky sa tu môže uplatňovať kyselina hyalurónová (HA), ktorá je hlav-

ným komponentom amorfnej zložky spojivového tkaniva. Telo dospelého člo-

veka obsahuje cca 15 g (z toho 160 mg v pľúcach). V rámci dýchacích ciest je 

primárne syntetizovaná v nosohltanových a pľúcnych fibroblastoch, prieduš-

nicových a prieduškových podslizničných žľazách a v pohárikových bunkách 

krycieho epitelu. Odtiaľ sa uvoľňuje do hlienu.

Tu zastáva rad úloh:  hydratácia, zvyšovanie aktivity laktoperoxidázy a po-

tlačenie aktivity kalikreínu (prevencia bronchokonstrikcie jeho vyviazaním), 

defenzívna bariéra (mierna aktivita voči bakteriálnemu biofilmu; zníženie ad-

hezivity častých patogénov) (Obr. 7), stimulácia mukociliárneho transportu 

cestou RHAMM receptorov, homeostáza pľúcneho tkaniva,  regulácia bron-

chokonstrikcie, regulácia zápalovej odpovede, vrátane antioxidačného pôso-

benia (Obr. 8), stabilizácia a organizácia spojivového tkaniva (elastínové vlákna),  

Obrázok 7.

Obrázok 8.
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regenerácia a ochrana tkanív dýchacích ciest. V kontexte proregeneračných 

vlastností uveďme, že inhalácia kyseliny hyalurónovej je vhodná, okrem iného, 

aj pre hlasových profesionálov s namáhanými hlasivkami so sklonom k vzniku 

mikrotráum. Účinky inhalačne podanej HA možno teda označiť za multifakto-

riálne.

Účinnosť HA priamo závisí od jej molekulovej hmotnosti. HA s nízkou mole-

kulovou hmotnosťou (< 300 kDa) vzniká pôsobením zápalu, voľných radikálov 

a hyaluronidázy, spúšťa kaskádu signálov vyvolávajúcich zápal, čím zápalový 

proces zhoršuje. Naproti tomu HA so strednou molekulovou hmotnosťou  

(cca 1 000 kDa) stimuluje RHAMM receptory, zvyšuje frekvenciu cílií, tlmí zápal 

a vychytáva voľné radikály. Takúto molekulovú hmotnosť inhalačne podávanej 

HA vieme zabezpečiť len vtedy, ak použijeme kompresorový inhalátor. Samot-

ná účinnost inhalácie, okrem použitého inhalátora, závisí aj na vlastnostiach ae-

rosólu, spektre častíc, spôsobu podania, technike vdychovania, priechodnosti 

dýchacích ciest či dĺžke inhalácie. Pri inhalácii je dôležitá správna dychová frek-

vencia. Zatiaľ čo pri tachypnoe sa využíva iba cca 10 % aerosólu, pri hlbokom 

pomalom dýchaní (5 – 6 dychov/min) s krátkou apnoickou pauzou je využitých 

až 60 % vytvorenej 
"
hmloviny". Tým dochádza ku lepšiemu a uniformnejšiemu 

rozloženiu liečiva v dýchacích cestách.

 

Inhalácia HA nachádza uplatnenie pri celom rade patologických stavov – 

CHOCHP, astma bronchiale, pooperačne po endonazálnych zákrokoch či ako 

podporná liečba ochorení horných dýchacích ciest. Hoci nemáme k dispozí-

cii štúdie potvrdzujúce jej účinnosť u pacientov s pretrvávajúcimi ťažkosťami 

po prekonanej covidovej infekcii, jej vlastnosti, minimálne nežiaduce účinky, 

takmer žiadne kontraindikácie či liekové interakcie nám umožňujú použiť ju 

v liečbe a zmierňovaní ich ťažkostí. Možno ju aplikovať jednak v rámci ambu-

lantnej, ale aj ústavnej a kúpeľnej liečby. Kyselina hyalurónová podporuje ob-

novenie funkčnosti a kapacity pľúc, ktoré boli zhoršené pri zápale. Zmierňuje 

pretrvávajúce dýchacie ťažkosti, pocit suchosti slizníc a regeneruje epitel dý-

chacích ciest.
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Každý úraz môžeme považovať za traumu, a úraz 
definujeme ako náhle trvalé alebo dočasné po-
škodenie organizmu mechanickými, chemický-
mi alebo biologickými vplyvmi. Všetky druhy 
traumy sú sprevádzané bolestivým stavom, či už 
sú to zlomeniny, podvrtnutia, nervovo-svalové 
poranenia či extrakcie zubov. 

Akonáhle nastane v organizme nejaké poranenie, predovšetkým pohybového 

aparátu, nastáva tam aj poranenie cievneho systému, poprípade sa ako ob-

ranný mechanizmus dostavuje zápal. Bolesť spojená s opuchom a traumou 

sa okrem systémovej aplikácie liečiv a samozrejme, v niektorých prípadoch 

kauzálneho chirurgického zásahu, dá zmierniť aj aplikovaním lokálnej topickej 

formy, ktorá obsahuje kombináciu liečiv na oba symptómy, teda aj na edém  

a aj na bolesť. Jednou z možných kombinácií lokálnej formy je pôsobenie ve-

nofarmaka ß-escínu a nesteroidného analgetika derivátu kyseliny salicylovej – 

jej dietylamónne soli (DEAS).

Venofarmakum ß-escín predstavuje asi najznámejšie a klinicky najpoužívanej-

šie liečivo z tejto farmakologickej skupiny. Escín je vo vode dobre rozpustný,  

a predstavuje zmes nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho ß-es-

cínu. Je vhodný aj na vnútorné a aj na vonkajšie použitie, pričom jeho tech-

nologická úprava môže zmeniť jeho farmakokinetické a následne aj farmako-

dynamické vlastnosti. Mechanizmus účinku ß-escínu je založený na indukcii 

endotelovej NO syntetázy, čím sa stávajú endotelové bunky priepustnejšie pre 

ióny vápnika. Okrem tejto indukcie indukuje aj uvoľňovanie prostaglandínu F
2α

 

a antagonizuje pôsobenie sérotonínu a histamínu, a znižuje aj katabolizmus 

mukopolysacharidov v tkanivách. 

Medzi staršie molekuly nesteroidných analgetík zaraďujeme aj dietylamíno-

vú soľ kyseliny salicylovej – DEAS. DEAS nepredstavuje mladú molekulu a ani 

nepredstavuje cieľovú molekulu v rámci farmakologického výskumu či veľ-

kých klinických štúdií. K jej benefitom patrí však rýchly prienik do kože a pri 

topickej aplikácii aj dostatočný analgeticko-antiflogistický efekt. Toto liečivo 

nie je používané ako monoterapia, ale skôr sa kombinuje, a to buď s venofar-

makom alebo lokálnym anestetikom. Mechanizmus DEAS je založený na ne-

selektívnej inhibícii cyklooxygenázy. 

Pri bolestivých úrazoch je dôležité, aby v prípade aplikácie topickej liekovej 

formy, práve jej charakter vyhovoval požiadavkám pacienta, teda aby ho 

lokálna aplikácia neobmedzovala v denných zvyklostiach. Z lokálnych to-

pických foriem sa dá teda aplikovať terapeutická náplasť, krém, masť alebo 

gél. Podľa toho, ako sa lieková forma správa po aplikácii, dá sa povedať, že 

po aplikácii môže pacient pociťovať subjektívne chlad, kvôli neprítomnos-

ti tukovej zložky liekovej formy, teda gél chladí a nemusí sa ani prekrývať, 

pretože sa po aplikácii vyparí a na koži ostanú len účinné látky, ktoré po-

stupne prechádzajú cez vrstvy kože. Masť a krém obsahujú olejovú, tukovú 

zložku a tak neumožňujú subjektívne cítenie chladu, a v prípade aplikácie 

masti je nutné postihnuté miesto po aplikácii prekryť obväzovým materiá-

lom. V prípade použitia terapeutickej náplasti sa bolestivé miesto prekryje,  

a tak sa nepredpokladá žiadne vyparovanie vody a cítenie pocitu chladu.  

Ak pacient po aplikácii studeného pociťuje úľavu alebo pri prítomných 

edémoch, kedy chlad napomáha odpuchnutiu či ďalšiemu neopúchaniu 

postihnutého miesta je použitie gélu vhodnejšie, ako použitie masti či kré-

mu.

Topická lieková forma, ktorá obsahuje kombináciu venofarmaka ß-escínu  

a analgetika DEAS je vhodná pri zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnu-

tiami, podliatinami, pri tvorbe hematómov a pri zápale šliach (tendinitída). 

Okrem tých základných indikácií kombinovaný gél môžeme aplikovať na 

bolestivé vertebrálne syndrómy, ako je vytlačenie medzistavcovej platnič-

ky, pri bolestiach šije, pri úsade alebo ichiase. Kvôli kombinácii dvoch účin-

ných látok, ktoré majú každá svoj daný mechanizmus účinku je kombino-

vaná topická forma aj pri povrchových flebitídach a kŕčových žilách. Táto 

kombinácia sa dá indikovať ako alternatíva rôznym formám heparínoidov 

na ošetrenie miest po injekciách alebo po infúziách.

ß-escín má svoje zastúpenie v klinickej praxi a z jeho rôznych animál-

nych, ale aj klinických pozorovaní sa dá jednoznačne potvrdiť jeho anti-

edematózny účinok, ktorý je dopĺňaný ďalšími benefitnými vlastnosťami, 

predovšetkým sa organizmus po aplikovaní ß-escínu dokáže s edémom 

rýchlejšie a efektívnejšie vysporiadať, a tak vrátiť funkčnosť postihnuté-

ho miesta skôr do normálneho fyziologického stavu. Účinnosť ß-escí-

nu na edémy sa sledovala po chirurgickom zásahu po plastickom výko-

ne a aj po štandardnom operačnom chirurgickom procese. V prípade 

plastickej operácie sa už po jednom týždni zmiernila prítomnosť edé-

mu o 45 % v porovnaní s aplikáciou placeba, a pri chirurgickej operá-

cii sa edém po jednom týždni po aplikácii systémového ß-escínu znížil  

o 50 % v porovnaní s poklesom o 34 % v placebovej skupine. 

Z lekárenskej praxe
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Kombinácia venofarmaka a analgetika sa v klinickej praxi nachádza niekoľko ro-

kov a klinické pozorovania s ňou uskutočnené sú niekoľko rokov staré, pričom 

po potvrdení benefičného účinku sa napriek jedinečnosti viac neuskutočňovali. 

Aj napriek staršiemu datovaniu klinických štúdií, potvrdenie účinnosti sa dá do-

kladovať aj randomizovanými, dvojito zaslepenými klinickými výsledkami. Kom-

binovaný gél má dobré klinické výsledky pri aplikácii v športovom lekárstve, pri 

poraneniach vzniknutých kvôli športovému úrazu, teda najčastejšiemu spôsobu 

ako môže jedinec k poraneniu prísť. Športovci (n = 81) boli rozdelení na dve po-

rovnávacie skupiny, a to na placebovú skupinu a na skupinu, ktorá si aplikovala 

kombináciu ß-escínu a DEAS. Sledoval sa u nich výskyt príznakov, zlepšenie či 

stagnácia rozvoja mobility postihnutého miesta, subjektívne hodnotenie bene-

fitu a znášanlivosti. Po ôsmych hodinách od úrazu a aplikácie topických foriem, 

60 % športovcov v experimentálnej skupine potvrdilo ustúpenie opuchu v po-

rovnaní s 32 % v placebovej skupine, 51 % športovcov popísalo zníženú bolesť 

pri pohybovaní sa v porovnaní s 5 % v kontrolnej skupine, 61 % adeptov v ex-

perimentálnej skupine pociťovalo zníženú bolesť pri záťaži v porovnaní s 12 % 

v placebovej skupine, a až 92 % športovcov pociťovalo ustúpenie lokálnej hy-

pertermie v mieste najväčšej bolesti v porovnaní s 35 % športovcov v placebo-

vej skupine.

Obdobná, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia sa uskutočnila na 156 

športovcoch z odvetvia futbalu, hádzanej a karate, pričom v tejto štúdii sa skrá-

til pozorovací čas na dve hodiny po úraze, teda upriamila sa pozornosť predo-

všetkým na akútne podanie hneď po úraze, a zabráneniu tak možných dôsled-

kov výskytu symptómov poranenia. Sledovala sa hodnota bolestivosti, pričom 

po aplikácii kombinácie liečiv respondenti pociťovali vyššiu úľavu od bolesti  

a teda sa potvrdilo, že skorá aplikácia zabezpečila rýchle zmiernenie edému  

a pocitu bolesti.

Kombinovaný topický prípravok mal pozitívne výsledky aj v štúdii, kto-

rá už nepoužívala placebo, ale placebo využila za diklofenakový gél. Táto 

štúdia je zaujímavá tým, že sledovala 140 dobrovoľníkov, ktorým sa si-

mulovala bolesť vyvolaná vpichom, teda hodnotila sa účinnosť indiká-

cie, hematómy po injekciách a infúziách. U týchto dobrovoľníkov sa spät-

ne aplikovalo malé množstvo ich vlastnej krvi, čo predstavovalo teda 

vpich a aplikáciu liečiva. Skóre bolesti sa hodnotilo v šiestich kontrolných 

časových bodoch v priebehu 0,75 h po aplikácii a až 12 h po aplikácii.  

Po dvanástich hodinách 60,5 % dobrovoľníkov po aplikácii kombinovaného 

gélu udávalo normalizáciu bolestivého tlaku, v porovnaní s 18 % dobrovoľní-

kov po aplikácii diklofenakového gélu. 

Použitie kombinovaného lokálne aplikovaného gélu ß-escínu a DEAS v pod-

state nemajú žiadne obmedzenia a ani špeciálne upozornenia. Pri tejto kom-

binácii nie je nutné sa ani vyhýbať slnečnému žiareniu po jeho aplikácii, teda 

nenastáva u neho možná interakcia, fototoxicita.

Hoci sa kombinovaný gél venofarmaka a analgetika nachádza na klinickom 

trhu niekoľko rokov, je skutočne vhodnou alternatívou na zmiernenie prízna-

kov bolestivých miest v kombinácii s opuchom. ß-escín sa nachádza v perorál-

nej systémovej podobe ako monoterapia, v prípade lokálnej topickej formy je 

jeho účinnosť zosilnená prítomnosťou nesteroidného analgetika, antiflogistika, 

a tak má vysoký potenciál zmierniť opuch postihnutého miesta a predovšet-

kým odstrániť aj subjektívny dyskomfortný pocit bolestivosti. 

Literatúra u autorky
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UDCA – bezpečná a účinná liečba pacientov  
s ochoreniami pečene

MUDr. Marek Rác, PhD.
Interná klinika a oddelenie klinickej farmakológie, Fakultná nemocnica Nitra 

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je fyziolo-
gická hydrofilná žlčová kyselina. Je to sekundár-
na žlčová kyselina. Vzniká pôsobením črevných 
baktérií 7b-epimerizáciou primárnej chenodeo-
xycholovej kyseliny. Žlčové kyseliny sú steroid-
né zlúčeniny, emulgujúce črevné lipidy. Tvoria 
sa oxidáciou cholesterolu mediovanou cytochró-
mom P450. Žlčové kyseliny sa uplatňujú ako de-
tergent, surfaktant a majú nezastupiteľné miesto 
v metabolizme mastných kyselín s dlhým reťaz-
com. UDCA je prirodzenou súčasťou žlče člove-
ka, tvorí asi 3 – 4 % z poolu žlčových kyselín. 

Prvé skúsenosti s jej použitím siahajú do obdobia jej získavania z medvedej 

žlče v Číne. Pred mnohými storočiami sa používala ako prírodné liečivo ocho-

rení pečene a žlčových ciest. V roku 1936 Iwasaki definoval presnú chemickú 

štruktúru UDCA. Následne došlo ku skúmaniu jej liečebných účinkov pri širo-

kom spektre ochorení pečene a žlčových ciest. Z rokov 1975 a 1977 sú prvé 

prospektívne štúdie sledujúce liečebný efekt UDCA v indikácii disolúcie žlčo-

vých kameňov. V roku 1985 opísal Leuschner vplyv UDCA na pokles hepatál-

nych testov pri chronickej aktívnej hepatitíde. O dva roky Poupon preukázal 

účinnosť a bezpečnosť liečby UDCA pri PBC. FDA následne schválila UDCA 

v indikácii disolúcie žlčových kameňov a v liečbe primárnej biliárnej cho-

langitídy. Základná vlastnosť UDCA využívaná pri spomenutých indikáciách 

sa opiera o zvýšenie tvorby a obratu žlče, o zmenu hydrofobického indexu  

a imunomodulačný efekt. UDCA pôsobí ako inhibítor apoptózy buniek. 

Farmakokinetika UDCA
UDCA je obsiahnutá v tabletách či kapsulách v kryštalickej forme s nízkou 

rozpustnosťou. Po podaní sa absorbuje pasívnou neiónovou difúziou, hlavne 

v tenkom čreve a sčasti v hrubom čreve. Pre micelizáciu UDCA je kritické pH 

= 8, preto v proximálnom jejune dochádza k disolúcii UDCA spôsobom so-

lubilizácie do malých micel. Podávanie UDCA počas jedla zvyšuje absorpciu. 

Pri cholestáze, naopak dochádza k zníženiu absorpcie UDCA. UDCA je vychy-

távaná v pečeni z portálnej žily počas prvého prechodu asi z 50 %, následne 

je konjugovaná s glycínom a taurínom, v tejto forme aktívne secernovaná  

do žlče. Saturácia žlče UDCA závisí od veľkosti podávanej dávky. 

V dávke 13 – 15 mg/kg/deň u pacientov s PBC dosiahne jej podiel 40 %.  

V sére sa stáva dominantnou žlčovou kyselinou s podielom asi 60 %. Bio-

logický polčas UDCA je 3,5 – 5,8 dňa. Konjugovaná UDCA je absorbovaná 

prevažne v distálnom ileu, podlieha enterohepatálnemu obehu. Neabsorbo-

vaná UDCA po dosiahnutí kolonu podlieha dekonjugácii, následne sa kon-

vertuje na litocholovú kyselinu črevnou flórou. Keďže litocholová kyselina je 

minimálne rozpustná vo vode, zostáva nerozpustená v čreve a je následne 

vylúčená. Predominantne sa vylučuje stolicou, avšak v prípade pacienta  

s cholestázou je zvýšená renálna eliminácia. UDCA znižuje biliárny choles-

terol o polovicu, tento efekt je spôsobený jednak znížením jeho črevnej ab-

sorpcie a zvýšením jeho obratu pri tvorbe žlčových kyselín. 

Mechanizmus účinku UDCA
UDCA dosahuje svoj liečebný účinok pri širokom spektre hepatobiliárnych 

ochorení cez komplexný mechanizmus. Kľúčová vlastnosť UDCA spočíva  

v hydrofilite, ktorá pôsobí proti toxickým hydrofóbnym žlčovým kyselinám. 

Pri cholestáze sa v pečeni a periférnych tkanivách nahromadia žlčové kyseli-

ny v toxických koncentráciách. Ich toxickým pôsobením dochádza v pečeni  

k urýchleniu apoptózy, nekrózy, fibrogenézy a rozvoju biliárnej cirhózy. Lieč-

bou UDCA dochádza k nahradeniu toxických hydrofóbnych žlčových kyselín, 

čo má za následok pokles ich toxicity. 

Z klinickej praxe
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Cytoprotektívny/hepatoprotektívny efekt UDCA
Hydrofóbne žlčové kyseliny majú cytotoxický potenciál. Ich toxicita je závislá 

od priamej interakcie s hepatocytom a cholagiocytom. Podávanie hydrofóbnej 

litocholovej kyseliny experimentálnym zvieratám malo za následok indukciu 

pečeňovej cirhózy. Ich interakciou s bunkou dochádza k narušeniu biomem-

brány, ktorej poškodenie vedie k cytolýze a nekróze. Žlčové kyseliny môžu 

indukovať apoptózu. K jej indukcii dochádza aktiváciou proapoptotických me-

chanizmov, konkrétne Fas receptora na povrchu bunky, po ktorom nasledu-

je aktivácia kaspáz a translokácia katepsínu B. Pri PBC dochádza k nadmernej 

expresii proapoptotických Fas receptorov. Apoptóza a nekróza pri cholestáze 

sú facilitované mitochondriálnou dysfunkciou navodenou toxickým vplyvom 

žlčových kyselín. UDCA uplatňuje cytoprotektívny efekt na hepatocyty a cho-

langiocyty cez množstvo dráh, ktoré v konečnom dôsledku vedú k stabilizácii 

membrány bunky a mitochondrií. 

UDCA ako transkripčný faktor 
UDCA inhibuje tumor supresorový proteín p53. Ten je kľúčový pre eliminá-

ciu poškodených tkanív, buniek v replikačnom procese a pri dohľade nad  

malígnou transformáciou. UDCA inhibuje degradáciu NF-kapa B (nuclear factor 

kappa B) a jeho inhibítora kapa B. UDCA suprimuje NF-kapa B cez moduláciu 

glukokortikoidných receptorov a transkripciu dependentnú od NF-kapa B. NF-

-kapa B je proteínový komplex kontrolujúci transkripciu DNA. Hrá kľúčovú úlohu  

v regulácii imunitnej odpovede na infekciu a malígnu transformáciu. Predpo-

kladá sa interferencia UDCA pri procese transkripcie na úrovni proteínovej kiná-

zy C, čo by mohlo byť vysvetlením priamej inhibície proliferácie cholangiocy-

tov. Antiapoptotický účinok UDCA je sprostredkovaný cez p53, interferenciou 

s proteínovou C kinázou a inhibíciou degradácie NF-kapa B. Z toho vyplýva 

potenciál UDCA v zmysle regulácie a kontroly nádorového rastu.

Imunomodulačný efekt UDCA  

Počas chronickej cholestázy dochádza k nadmernej expresii molekúl MHC prvej  

a druhej triedy v cholangiocytoch a hepatocytoch. Táto aberantná expresia 

proteínov hepatocytov vedie k ich rozpoznaniu a deštrukcii cytotoxickými  

T-lymfocytmi. UDCA predstavuje steroid s imunomodulačným účinkom. Pri PBC 

koriguje aktivitu NK buniek inhibíciou tvorby prostaglandínu E
2
, znižuje hladinu 

imunoglobulínu M, antimitochondriálnych protilátok, protilátok proti kompo-

nentom komplexu pyruvát dehydrogenázy. UDCA priamo suprimuje tvorbu 

imunoglobulínov v triedach IgM, IgG a IgA monocytmi v periférnej krvi, platí to 

pre baktériové infekcie, ako aj pre primárnu biliárnu cholangitídu. Dokázaná je 

supresia tvorby interleukínov IL-2 a IL-4. Redukuje úroveň pečeňovej expresie 

HLA-antigénov I. triedy. Hepatoprotektívny efekt UDCA spočíva v inhibícii proa-

poptotických dejov a prozápalových dejov (IL).

Priamo sa podieľa na modulácii aktivácie jadrových steroidných receptorov. 

UDCA ako choleretikum
UDCA zvyšuje obrat žlče. Vzhľadom na hydrofilné vlastnosti má dlhý biologický 

polčas (3,5 – 5,8 dňa). UDCA stimuluje hypercholerézu, ktorá sa spája so zvý-

šením obsahu bikarbonátov v žlči s protektívnym účinkom. Pri PBC dochádza  

k zníženiu expresie chloridovo-bikarbonátového kanála (AE2 – anion exchan-

ger 2), UDCA však jeho expresiu zvyšuje. Choleretický efekt UDCA je zbavený 

hepatoxických vplyvov endogénnych žlčových kyselín. 

Klinické použitie
Komplexné liečebné účinky a vlastnosti UDCA ju predurčujú na liečbu cho-

lestatických i necholestatických chronických chorôb pečene.

Primárna biliárna cholangitída
UDCA má pri liečbe primárnej biliárnej cholangitídy (cirhózy) výsostné posta-

venie. Je to tak z dôvodu excelentnej bezpečnosti a dobrej účinnosti. Počas 

posledných dekád sa na základe dôkazov stala UDCA liekom voľby. Podáva sa 

v dávke 13 – 15 mg/kg/deň. V tejto indikácii UDCA preukázateľne a pomerne 

rýchlo redukuje hladinu sérového bilirubínu, alkalickej fosfatázy, GMT, choles-

terolu a imunoglobulínu M. Dokázaný bol vplyv na zlepšenie histológie, redu-

kuje nekroinflamáciu, cholestázu, bunkovú proliferáciu. Liečba UDCA sa spája  

s oddialením a redukciou rizika rozvoja komplikácií pokročilej choroby pečene, 

redukuje vznik gastroezofagálnych varixov, spomaľuje progresiu do cirhózy, vý-

znamne znižuje riziko transplantácie pečene a úmrtia.

Časť pacientov s PBC nereaguje na liečbu optimálne. Vtedy sa obyčajne zlá te-

rapeutická odpoveď spája s rýchlejšou progresiou choroby. 

Primárne sklerotizujúca cholangitída
Na rozdiel od PBC sa primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC) vyskytuje pre-

važne u mužov. Viac ako dve tretiny z nich majú súčasne IBD, prevažne ulceróz-

nu kolitídu. Ochorenie pečene je charakterizované progresívnou chronickou 

cholestázou vychádzajúcou z fibrotizujúcej zápalovej deštrukcie a zo skleroti-

zácie intra a/alebo extrahepatálnych žlčovodov. Údaje ohľadne liečby PSC sú 

však pre UDCA menej presvedčivé.

Dostupné údaje nasvedčujú, že UDCA v indikácii liečby PSC zlepšuje bioche-

mické parametre, histológiu a markery prognózy, no v konečnom dôsled-

ku nebol jednoznačne preukázaný benefit v zmysle predĺženia prežívania.  

Pri pacientoch s PSC však po prerušení liečby UDCA preukázateľne dochádza  

k zhoršeniu markerov cholestázy. Sugestívne sú výsledky pri chemoprevencii 

vzniku kolorektálneho karcinómu. 
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Intrahepatálna cholestáza gravidných
Intrahepatálna cholestáza tehotných (ICP) je charakterizovaná vznikom pruri-

tu a cholestatickým profilom hepatálnych testov. Je typická pre tretí trimes-

ter gravidity. Toto ochorenie je spojené s rizikom fetálnych a maternálnych 

komplikácií. Problémový je hlavne fetálny distress syndróm, predčasný pôrod 

a perinatálna mortalita. UDCA je liekom voľby pri intrahepatálnej cholestáze 

gravidných. Jej použitie je bezpečné pre matku i plod. Jej podávanie zlepšuje 

klinické symptómy, redukuje svrbenie, znižuje koncentráciu žlčových kyselín, 

bilirubínu, redukuje biochemickú aktivitu transamináz. Pri jej podávaní sa preu-

kázalo predĺženie gravidity a redukcia rizika predčasného pôrodu. Liečba UDCA 

zlepšuje hepatálne testy, je dobre tolerovaná a bezpečná pre matku a plod. 

Rozpúšťanie žlčových kameňov
UDCA možno už tradične použiť pri disolúcii cholesterolových žlčových kame-

ňov. Táto metodika liečby bola skúšaná ako alternatíva chirurgickej liečby. Dôle-

žitá je selekcia pacientov. Ideálny kandidát na liečbu by mal mať funkčný žlčník, 

malý žlčový kameň, najlepšie do 5 mm a určite nie viac ako 10 mm. Dĺžka liečby 

sa odporúča 6 až 12 mesiacov. Dnes je však táto indikácia minoritná, rezervo-

vaná pre pacientov s vysokým rizikom pre chirurgickú intervenciu. Preukázaný 

bol „preventívny“ efekt UDCA v zmysle redukcie incidencie vzniku kameňov 

počas rýchleho poklesu hmotnosti pacientov po bariatrickej operácii.

Nealkoholová tuková choroba pečene
Epidémia obezity predstavuje univerzálnu celosvetovú hrozbu. Rastúca preva-

lencia diabezity je podmienená zmeneným spôsobom stravovania a sedavým 

spôsobom života. Obezita a metabolický syndróm sú známe rizikové faktory 

vzniku nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD). NAFLD predstavu-

je spektrum progresívnych ochorení pečene. Zahŕňa nealkoholovú steatózu 

(NAFL), steatohepatitídu (NASH), fibrózu, cirhózu a hepatocelulárny karci-

nóm. Predstavuje rozpoznaný komponent metabolického syndrómu. Spája sa  

s diabetom 2. typu a abdominálnou obezitou. NAFLD vedie u časti pacientov  

k rozvoju pečeňovej cirhózy a jej komplikácií. Obezita ako aditívny rizikový fak-

tor sa môže výrazne spolupodieľať na progresii chronických ochorení pečene 

inej etiológie a urýchliť nástup komplikácií. NAFLD je ochorenie multisysté-

mové, a vedie k progresii a rozvoju hepatálnych i extrahepatálnych kompli-

kácií. Prevalencia pečeňovej steatózy (NAFL) sa pohybuje v bežnej populácii  

na úrovni 30 – 35 %. Až 80 % pacientov s diabetom mellitom 2. typu bude mať 

NAFLD. Pečeň postihnutá tukovou chorobou je producentom množstva pro-

zápalových a proaterogénnych cytokínov, koagulačných faktorov a adhéznych 

molekúl, ktoré sú priamo zapojené v patogenéze aterosklerózy a v dysfunkcii 

myokardu. NAFLD možno priamo považovať za marker adipozity a inzulíno-

vej rezistencie, na druhej strane kompenzatórna hyperinzulinémia a zvýšený 

prísun prekurzorov lipidov mení pečeň na fabriku produkujúcu tuky. Uzatvára 

sa tak patologický „začarovaný“ kruh. Prvou dôležitou klinickou implikáciou je 

zvýšené riziko vzniku ateromatóznych plátov v cievach. NAFLD diagnostikova-

ná sonograficky sa spája so zvýšeným koronárnym kalciovým skóre (coronary 

calcium score). NAFLD sprevádzajú včasné morfologické zmeny ľavej komory 

srdca, diastolická dysfunkcia a porucha metabolizmu myokardu. Existujú dô-

kazy podporujúce súvis NAFLD s aterosklerózou, nezávisle od tradičných kar-

diovaskulárnych rizikových faktorov a metabolického syndrómu. Prevalencia 

koronárnej aterosklerotickej choroby, cerebrovaskulárnej a periférnej cievnej 

choroby sa pri NAFLD významne zvyšuje nezávisle od tradičných rizikových 

faktorov. UDCA má antiaterogénnu aktivitu. UDCA pozitívne ovplyvňuje stres 

endoplazmatického retikula, redukuje RAGE expresiu (receptor for advanced gly-

cation endproduct), aktiváciu NF-kapa B a produkciu reaktívnych foriem kyslíka.

Klinické a experimentálne výsledky preukázali kardioprotektívny efekt UDCA. 

Tento účinok pozostáva jednak z redukcie diferenciácie fibroblastov na my-

ofibroblasty a z hyperpolarizácie myofibroblastov. Tento potenciálne za-

ujímavý účinok by mohol byť prínosom v liečbe poškodenia myokardu  

a pri liečbe arytmií. 

NAFLD sa ukazuje ako významný a početný etiologický faktor hepatocelulár-

neho karcinómu (HCC). Existujú dôkazy, že HCC môže pri NAFLD vzniknúť aj  

v teréne steatózy pri absencii cirhózy. 

Metabolický syndróm predstavuje nezávislý rizikový faktor HCC. Mnohé proce-

sy v patogenéze NASH (oxidatívny stres, peroxidácia lipidov, apoptóza, bunko-

vá smrť, regeneračné procesy, rastové faktory) sú prokarcinogénne. Patologic-

ké deje pri NAFLD/NASH by mohli byť cieľom pre terapeutické použitie UDCA 

aj v tejto indikácii. NAFLD predstavuje potenciálnu indikáciu vychádzajúcu  

z mechanizmu účinku UDCA.

   

Ďalšie ochorenia pečene predstavujú atraktívny cieľ a potenciálnu indikáciu 

liečbou UDCA. V tejto veľkej skupine chorôb sa nachádzajú pacienti s alkoholo-

vou chorobou pečene, liekovou hepatitídou, cholestatickou formou vírusovej 

hepatitídy, cystickou fibrózou. Všetky spomenuté ochorenia sú spájané s bene-

fitom pri liečbe UDCA.

Zhrnutie
Počas dekád aktívneho používania UDCA sa klinickou praxou preukázal prínos 

v liečbe ochorení pečene. Vychádza z komplexného hepatoprotektívneho me-

chanizmu UDCA. Nesporný je prínos UDCA v liečbe primárnych cholestatic-

kých hepatitíd. UDCA má svoje terapeutické miesto v spektre mnohých cho-

lestatických a necholestatických ochorení pečene. Jej vynikajúca bezpečnosť 

ju pasuje do roly univerzálneho hepatoprotektívneho liečiva.

Literatúra u autora
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Postavenie klotrimazolu v skupine 
OTC antimykotík

PharmDr. Natália Rozman Antolíková, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF, Košice

Napriek precíznemu výskumu a globálnej pre-
valencii predstavuje vulvovaginálna kandidóza 
(VVK) naďalej závažný zdravotný problém. Ak-
tuálny prieskum odhaduje, že približne 38 % 
prípadov VVK je spojených s užívaním antibio-
tík, pričom s jej výskytom je spojená rada ďal-
ších ovplyvniteľných aj endogénnych faktorov. 
V mnohých prípadoch u žien dominuje zakúpe-
nie voľnopredajného prípravku v lekárni pred 
návštevou gynekologickej ambulancie. Možnos-
ti lekárnika sú v liečbe nekomplikovanej VVK 
viazané primárne na lokálne prípravky. Najčas-
tejšie sú užívané azolové antimykotiká, kde je 
klotrimazol v rôznych liekových formách látkou 
prvej voľby. Preferované je jednorazové poda-
nie, čím sa zaručí compliance s pacientkou.

Vulvovaginálna kandidóza (VVK) patrí medzi bežné ochorenie a po bakteriálnej 

vaginóze tvorí druhú najbežnejšiu formu infekcie s významným nárastom výsky-

tu. Na rozdiel od iných foriem kandidózy, prevažne spojených s imunitným ne-

dostatkom či predisponujúcimi faktormi, sa VVK vyskytuje často u inak zdravých 

žien. Asi 75 % z nich v reprodukčnom veku prekoná minimálne jednu epizódu 

vulvovaginálnej kandidózy a približne polovica má dve či viac epizód. Za reci-

divujúci stav (rekurentná vulvovaginálna kandidóza, RVVK) sa považuje výskyt 

4 alebo viacerých epizód symptomatickej formy do 1 roka. Najbežnejším pato-

génom je pritom Candida albicans (izolovaná v 85 % až 90 % všetkých prípadov) 

schopná kolonizovať vaginálny trakt. Zmeny vo vzťahu medzi hostiteľom a touto 

komenzálnou kvasinkou môžu vyústiť do invazívnej formy, ktorá vedie k infekcii 

sliznice a spomínanej vulvovaginálnej kandidóze. Ďalšími pôvodcami sú Candida 

glabrata, tropicalis s výskytom 5 – 10 % zo všetkých prípadov. 

Fyziologická výbava pošvy pritom dáva rozsiahle možnosti kontroly a ochrany 

integrity jej ekosystému. Ten predstavuje prirodzenú ochranu genitálnych orgá-

nov ženy pred vznikom a šírením zápalu prostredníctvom slizničného imunit-

ného systému (imunoglobulín A), estrogénov (zapojených do zhrubnutia po-

švovej steny, rastu glykogénu, laktobacilov a poklesu pH pod 4,5), endogénnej 

pošvovej flóry (rovnováha aeróbnych a anaeróbnych mikroorganizmov, domi-

nantnosť Lactobacillus vaginalis) a navodením kyslého pH (stabilita je zabezpe-

čená kontinuálnym štiepením glykogénu na kyselinu mliečnu). Pri poruchách 

pošvového ekosystému sa inak prirodzený sekrét mení na vaginálny fluór, pod 

vplyvom endogénnych či exogénnych rizikových faktorov uvedených v tabuľ-

ke 1. 

Tabuľka 1. Rizikové faktory VVK

Časté užívanie antibiotík znižuje ochrannú vaginálnu flóru a umožňuje koloni-

záciu druhmi Candida. Diabetes mellitus je považovaný za predisponujúci fak-

tor opakujúcej sa vulvovaginálnej kandidózy, kde hyperglykémia zvyšuje schop-

nosť C. albicans viazať sa na bunky vaginálneho epitelu. Antikoncepčné metódy 

môžu tiež prispievať k recidívam VVK. Použitie rôznych spermicídnych príprav-

kov zvyšuje náchylnosť na infekciu zmenou pošvovej flóry a zvýšením ad-

hézie druhov Candida. Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu vykazujú  

Z lekárenskej praxe

ENDOGÉNNE 
rizikové faktory

EXOGÉNNE 
rizikové faktory

neliečený diabetes mellitus liečba kortikosteroidmi, estrogénmi

hormonálna dysbalancia 

(menštruačný cyklus, tehoten-

stvo, puberta)

hormonálna antikoncepcia

imunodeficiencia mechanický dôvod

výtok z vyšších úsekov rodidiel dlhodobé podávanie  

širokospektrálnych antibiotík

nesprávne hygienické a sexuálne  

návyky 

(zvýšená frekvencia pohlavných  

stykov, zvýšená promiskuita)

prehnaná hygiena

pohlavne prenosné ochorenia (chlamýdie)

parfumované toaletné pomôcky

časté výplachy pošvy

podvýživa, zvýšený príjem cukrov, obezita

nevhodná spodná bielizeň

niektoré športy

mikroflóra sociálnych zariadení v práci, doma

psychický stav
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vyššiu mieru vulvovaginálnej kandidózy. Potenie spojené s tesne prilieha-

vým oblečením alebo nevhodným spodným prádlom zvyšujú miestnu teplotu  

a vlhkosť. Takéto mechanické podráždenie vulvovaginálnej oblasti s častou frek-

venciou pohlavného styku tiež predisponuje už kolonizované oblasti k infekcii.

VVK predmetom samoliečby spojenej  
s konzultáciou v lekárni
Patologickým znakom ochorenia je zápalovo červená sliznica  s opuchom kon-

taktných plôch labia majora, minora a introitus vaginae s adekvátnou sekréciou. 

Najbežnejšie klinické prejavy v postihnutej vaginálnej oblasti zahŕňajú svrbe-

nie, pálenie, začervenanie, hrudkovitý výtok bez zápachu (na rozdiel od iných 

typov infekcie), bolestivosť a suchosť. U väčšiny žien koreluje množstvo kvasi-

niek so závažnosťou príznakov infekcie.

Na posúdenie stavu a uvedených príznakov má lekárnik k dispozícii podrob-

nú anamnézu, ktorej je potrebné sa precízne venovať. Zisťujeme dĺžku trvania 

problém, vzťah infekcie k menštruačnému cyklu (údaj o poslednej menštruá-

cii – súvis s možným tehotenstvom), charakter problémov (prípadne okolnosti 

vzniku viazané aj na pridružené ochorenia, liekovú anamnézu). Prítomnosť va-

ginálnej kandidózy môže byť u tehotných žien spojená so sepsou a nepriazni-

vými výsledkami pre novorodencov. Úspešnosť a bezpečnosť liečby sa dosa-

huje použitím výhradne lokálnych azolov (v prípade perorálne aplikovaného 

flukonazolu považovaného za liečbu druhej voľby boli hlásené malformácie 

pri vyšších dávkach ≥ 400 mg/d). V prípade lokálnej vaginálnej terapie, štúdie 

na zvieratách nepreukázali riziko pre plod, avšak neexistujú adekvátne a dob-

re kontrolované štúdie u tehotných žien. Preto sa v tomto prípade opierame 

len o výsledky najnovších vedeckých prác, popisujúcich bezpečnosť lokálnych 

antimykotík (klotrimazolu) v nižších dávkach. Tie dopĺňajú staršie predpoklady  

o ich lokálnej bezpečnosti kedykoľvek počas tehotenstva (v prvom trimestri so 

všeobecnou opatrnosťou). 

Z iných diagnostických možností máme k dispozícii vyšetrenie pH pošvového 

sekrétu. S vyššími hodnotami než 4,7 sa spája bakteriálna vaginóza, značné al-

kalické hodnoty bývajú tiež pri trichomonóze. Kvasinkové infekcie obvykle ne-

menia pH v pošve.

Liečba VVK je podľa závažnosti ochorenia lokálna alebo celková. Trend liečby 

nekomplikovaných VVK spočíva v lokálnej terapii, čím eliminujeme nežiaduce 

účinky liečby a možnosť liekových interakcií  (napr. hepatotoxicita a interakcie 

s cytochrómom P450). Medzi voľnopredajné (OTC) antimykotiká patria výlučne 

lokálne prípravky, pričom by pacienti mali dodržiavať aj určité všeobecné od-

porúčania zamerané na dodržiavanie zásad osobnej hygieny, elimináciu riziko-

vých faktorov a myslieť by mali aj na riziko prenosu, v tomto prípade na part-

nera (balanitída), kde je žiaduce aj jeho preliečenie (napr. antimykotický krém). 

Najčastejšie sú používané azolové antimykotiká obsahujúce klotrimazol (imida-

zolové činidlo) v rôznej liekovej forme vykazujúce účinnosť u 85 – 90 % prípa-

dov. Antimykotický účinok klotrimazolu je spájaný s inhibíciou aktivity enzýmu 

fungálnej cytochróm P450-dependentnej C-14α-demetylázy, ktorá znemož-

ňuje biosyntézu ergosterolu, najpodstatnejšieho sterolu bunkovej membrány 

húb, čím dochádza k jeho poškodeniu. V prípade klotrimazolu sa všeobecne 

považuje účinok skôr za fungistatický ako za fungicídny, avšak tento rozdiel nie 

je veľmi relevantný, pretože pri vyšších koncentráciách vykazuje aj fungicídne 

účinky zamerané aj na Malassezia furfur, Trichomonas vaginalis, grampozitívne 

(streptokoky, stafylokoky) a gramnegatívne mikroorganizmy (Bacteriodes, Gard-

nerella vaginalis). OTC vaginálne prípravky s klotrimazolom registrujeme vo for-

me tabliet (v rôznych dávkach s rôznou dobou aplikácie) a krémov, čo umož-

ňuje ošetrenie podľa individuálnych potrieb a preferencií. 

Intravaginálne podanie sa odporúča z dôvodu vyššej biologickej dostupnos-

ti, ktorá je po perorálnej aplikácii výrazne horšia. Preferuje sa aj pre všeobecne 

dobrú toleranciu, boli hlásené príležitostné  mierne lokálne nežiaduce udalos-

ti (napr. pálenie).

V terapii sa čoraz viac preferuje skracovanie liečebného cyklu a jednorazové 

podanie prípravku, hlavne vtedy, ak nie je zaručené dodržiavanie liečebného 

režimu (non-compliance). Aplikuje sa vyššia dávka antimykotika pretrvávajú-

ca v pošve aj po ukončení podávania. Pre tento účel je možné odporučiť prí-

pravok obsahujúci jednu vaginálnu tabletu s 500 mg obsahom klotrimazolu  

s účinnosťou až 95 % podľa dostupných štúdií. Podľa nich je režim jednej dávky 

intravaginálneho klotrimazolu rovnako účinný ako aplikácia perorálneho anti-

mykotika. Vaginálnu tabletu možno kombinovať spoločne s inými liekovými 

formami, napr. krémom a tým liečiť aj vonkajšie príznaky VVK. Krém s obsahom 

klotrimazolu nanášaný topicky dvakrát denne počas jedného týždňa tiež súvi-

sí s vysokou mierou liečby u mužov s kandidovou balanitídou. Počas tehoten-

stva je možné aplikovať vaginálnu tabletu (100 mg), avšak bez použitia apliká-

tora. Použitie klotrimazolu počas tehotenstva navyše významne znížilo riziko 

kandidových infekcií u novorodencov. Počas liečby sa, ale odporúča prerušiť 

dojčenie. Liečba by nemala prebiehať ani počas menštruácie. Pri opakovaných 

infekciách je žiaduca zmena stravovacieho režimu počas 3 – 6 mesiacov (vylú-

čiť droždie, koreniny, alkohol, sladkosti, sóju a iné), doplnková liečba prípravka-

mi na posilnenie imunity, probiotikami či aplikácia gélov na intímnu hygienu.

Kedy vyhľadať lekára
Pokiaľ po aplikácii OTC prípravku pretrvávajú symptómy dlhšie ako 7 dní je potreb-

né vyhľadať lekára. Antimykotické preparáty síce účinne liečia VVK, ale niektoré va-

ginálne izoláty Candida si vyvinuli rezistenciu na antifungálne lieky (hlavne u pa-

cientov so zníženou imunitou). Rezistencia bola spojená s nadmernou expresiou 

génov efluxnej pumpy. V niektorých prípadoch môžu hrať určitú úlohu aj zme-

ny na úrovni fungálneho enzýmu C-14α-demetylázy. Posúdenie citlivosti patogén-

nych kvasiniek je tak cestou pre cielenú liečbu aj prevenciu rezistencie. V prípade 

RVVK je potrebná dlhodobá profylaktická aplikácia antimykotík, pričom s prihliad-

nutím na charakter liečby je vhodnejšie perorálne podanie. Pri zmiešaných infek-

ciách, hlavne s bakteriálnymi pôvodcami, sa ochorenie môže ďalej ascendentnou 

cestou šíriť na vajíčkovody (salpingitída), vaječníky (ooforitída) až do maternice. 

Opakované zápaly pošvy môžu viesť až k neplodnosti, v dôsledku tvorby zrastov. 

Záver
Tabuľka 2. Prehľad navrhovaných liečebných režimov klotrimazolom

Nekomplikovaná VVK Komplikovaná VVK Iné súvislosti

≥ 16 rokov VVK v teho-
tenstve

RVVK balanitída

jednorazová dáv-
ka 500 mg vagi-
nálnej tablety 

vaginálny krém

100 mg vagi-
nálna tableta 
jedenkrát den-
ne počas 7 dní

v opodstat-
nených prípa-
doch 500 mg 
jednorazovo 
vo forme vagi-
nálnej tablety 
(mimo riziko-
vého prvého 
trimestra)

100 mg vaginálna table-
ta jedenkrát denne po-
čas 1 – 2 týždňov

500 mg vaginálna  
tableta raz mesačne  
počas 6 mesiacov 
(ako udržiavacia liečba)

krém dvakrát 
denne počas 
7 dní

VVK: vulvovaginálna kandidóza, RVVK: rekurentná vulvovaginálna kandidóza
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Nekomplikovaná VVK Komplikovaná VVK Iné súvislosti

≥ 16 rokov VVK v teho-
tenstve

RVVK balanitída

jednorazová dáv-
ka 500 mg vagi-
nálnej tablety 

vaginálny krém

100 mg vagi-
nálna tableta 
jedenkrát den-
ne počas 7 dní

v opodstat-
nených prípa-
doch 500 mg 
jednorazovo 
vo forme vagi-
nálnej tablety 
(mimo riziko-
vého prvého 
trimestra)

100 mg vaginálna table-
ta jedenkrát denne po-
čas 1 – 2 týždňov

500 mg vaginálna  
tableta raz mesačne  
počas 6 mesiacov 
(ako udržiavacia liečba)

krém dvakrát 
denne počas 
7 dní

Gastrointestinálne problémy a dispenzačná  
starostlivosť lekárnika

Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Starostlivosť o pacienta v lekárni prináša mno-
hokrát aj chúlostivejšie, či intímnejšie problémy 
a otázky, z ktorých práve hnačka a zápcha môže 
byť ako problém u pacienta indiskrétna záleži-
tosť. Z pozície lekárnika je preto dôležité mať 
vytvorenú postupnosť otázok, scenár, ktoré sú 
kladené pacientovi, čo jednak vyvoláva profesi-
onálny postoj od lekárnika, a pacienta by mohlo 
zbavovať problému chúlostivej témy. 

Hnačka a aj zápcha sú základné symptómy, ktoré môže lekárnik v rámci svojej od-

bornej spôsobilosti vyriešiť správnou nefarmakologickou a farmakologickou sta-

rostlivosťou, pokiaľ sa jedná o akútny stav. Samozrejme, z dlhodobého chronické-

ho hľadiska je nutné, aby pacient konzultoval svoj stav s odborným lekárom.

Zápcha je charakterizovaná ako stav, kedy sa črevo v istom momente upchá 

stolicou, ktorá je často suchá, tvrdá. Jej vyprázdňovanie je bolestivé, namá-

havé, v časovom intervale kratšom ako trikrát za týždeň. Uvoľňovanie takejto 

stolice z konečníka môže byť sprevádzané aj jeho krvácaním, teda krv ostáva 

na stolici, poprípade na toaletnom papieri, pričom má jasnú červenú farbu. 

Vyprázdňovanie pri zápche môže byť sprevádzané bolesťou brucha, najčas-

tejšie v ľavom boku a táto bolesť smeruje až do stredu brucha, pod pupok.

Opačným stavom zápchy, teda problematické vyprázdňovanie stolice, je hnačka, 

ktorá je definovaná ako rýchly akútny únik riedkej až vodnatej stolice v intervale 

3 – 5-krát denne. Pričom bežná hnačka môže prejsť, teda konzistencia a aj inter-

val vyprázdňovania stolice sa môžu vrátiť do normálneho individuálneho stavu po 

jednom až dvoch dňoch. Pri hnačke je dôležitý fakt, že akútny únik riedkej stoli-

ce predstavuje predovšetkým obranný mechanizmus gastrointestinálneho traktu  

a aj organizmu. Týmto obranným mechanizmom sa organizmus urýchlene zbavu-

je prítomných toxínov, pričom nastane zvýšená sekrécia tekutín do lúmenu čreva. 

Aj akútne stavy, teda nielen chronické, problematického vyprázdňovania 

môžu byť dôvodom návštevy lekára. Pokiaľ sa v stolici nachádza čierna zme-

tabolizovaná krv, poprípade ak sa krv nachádza aj v riedkej stolici, alebo ak je 

stolica zafarbená do zelena. Tieto symptómy môžu súvisieť s vážnejším sta-

vom infekcie, ktorú je vhodné konzultovať s lekárom. Samozrejme, aj pravi-

delné striedanie hnačky a zápchy je dôvodom návštevy lekára.

Základom terapie zápchy a aj hnačky je prvý nefarmakologický postup, a to 

správny a adekvátny pitný režim. Zápcha môže byť spôsobená dlhodobým 

zníženým príjmom tekutín, pričom pri hnačke je nutné dopĺňať tekutiny do 

organizmu, kvôli nadmerným stratám tekutín stolicou. Za ideálny príjem te-

kutín sa pokladá príjem aspoň 1,5 l mimo tekutín, ktoré sa prijímajú potravou, 

teda v podobe polievok či ovocia. Za druhý základný nefarmakologický po-

stup sa považuje úprava stravovania, teda diétne opatrenia. V prípade zápchy 

zvýšiť príjem vlákniny ideálne v ľahko stráviteľnom stave, táto vláknina by ne-

mala pacienta nafukovať, čím predídeme flatulencii, ktorá môže byť v prípa-

de niekoľko dní chýbajúcej stolice veľmi bolestivá. V stave hnačky je ideálne, 

ak pacient eliminuje všetky dráždivé potraviny, vyhne sa na istý čas príjmu tu-

kov, či štipľavých a korenistých jedál. Vzájomné odlišnosti pitného a diétneho 

režimu sú jednotlivo popísané v tabuľke 1.

Farmakologická terapia sa u zápchy a hnačky odlišuje, pričom základné farma-

kologické skupiny používané pri oboch stavoch sú znázornené na obrázku 1.

Zápcha a aj hnačka sa v populácii môže vyskytovať aj u detí či seniorov, čo 

sú dve hlavné vekové kategórie, kedy musíme k liečbe pristupovať obozret-

ne. Zápcha sa u detí môže vyskytnúť z diétnych chýb, teda že prijímajú me-

nej tuhej potravy, ale predovšetkým sa u nich môže tento stav dostaviť pri  

prechodoch z plienok na šerblík či toaletu. Pre malé deti môže byť stresujúci 

Obrázok 1. Základné farmakologické skupiny liečby zápchy a hnačky

Tabuľka 1. Pitný režim a diétne opatrenia v stave zápchy a hnačky

Pitný režim Diétne stravovanie

Symptóm Množstvo Kvalita Spôsob Vláknina Tuky Nafukujúce 
potraviny

Zápcha 1,5 l/deň voda, čaje postupne prospešná nemusia sa 
vylučovať

nevhodné

Hnačka 1,5 l/deň nie sýtené 
nápoje

nie jednora-
zovo
po lyžičkách

prospešná treba 
obmedziť

treba 
obmedziť
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stav zápchy a obava z opätovnej bolesti, a preto nechcú proces vyprázdňova-

nia absolvovať a následne stolicu zadržiavajú v organizme. U seniorov môže 

byť príčinou spomaleného vyprázdňovania predovšetkým neadekvátny pitný 

režim, seniori nemusia pociťovať pocit smädu, a tak majú nízky príjem tekutín. 

V seniorskom veku v spojitosti so zápchou treba myslieť aj na liečivá, ktoré uží-

vajú. Liečivá, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém, vegetatívny nervový 

systém, či analgetiká zo skupiny opiátov môžu negatívne ovplyvňovať peristal-

tiku, čoho následkom je liekmi indukovaná zápcha. 

V neposlednom rade môžu mať všetky vekové kategórie v tomto pandemic-

kom stave problém s gastrointestinálnym traktom. Zmenou životného štýlu, 

obmedzenia pohybu, pobytu v domácom prostredí, istou stálou prítomnosťou 

stresu z neznámeho, je náš gastrointestinálny trakt v napätí, čo môže vyvolať aj 

stav hnačky, ale aj stav zápchy. 

Na základe základných pravidiel racionálnej farmakoterapie pri liečbe zápchy 

vychádzame z troch základných farmakologických skupín, a to je aplikácia lo-

kálne pôsobiacich lubrikancií (glycerínové čapíky), osmotických laxatív (laktu-

lóza) a dráždivých laxatív (bisakodyl). Samozrejme, že na zmiernenie zápchy 

môžeme použiť aj iné prípravky, predovšetkým tie, ktorých mechanizmus účin-

ku je založený na mechanizme zväčšujúcom svoj objem (objemové laxatíva), 

len žiadne prípravky z tejto skupiny nemajú status voľnopredajného liečiva, či 

liečiva viazaného na lekársky predpis.

Lokálna aplikácia lubrikancií sa má používať vtedy, pokiaľ pacient má pocit, že 

sa potrebuje vyprázdniť, teda je u neho dosahovaný správny defekačný tlak, 

len stolica je príliš tvrdá, aby sa v koncových častiach hrubého čreva či v ko-

nečníku hýbala na základe zvýšeného tlaku priečne pruhovaného svalstva 

brušnej dutiny, poprípade majú lubrikanciá efekt, pokiaľ treba predchádzať vy-

volávaniu tlaku brušných svalov, napríklad v stave pooperačnom, v čase rekon-

valenscencie. Lubrikanciá sa aplikujú rektálne, svojou prítomnosťou premastia 

konečník, čo má za efekt ľahšie a menej namáhavé uvoľnenie stolice pri vyvola-

nom tlaku. Lubrikanciá sa môžu podávať aj deťom, avšak v tomto špecifickom 

prípade dieťa toto podanie môže odmietať, a v mnohých prípadoch aplikácia 

čapíku môže u dieťaťa vyvolať negatívne psychické prepojenie stolice a čapíku.

Dráždivé laxatíva sú v mnohých prípadoch aplikované z dôvodu rýchlejšie-

ho nástupu účinku, čo však môže byť len subjektívny pocit. Dráždivé laxatí-

va sú najproblematickejšou skupinou laxatív, pretože ich dlhodobá neracionál-

na aplikácia môže viesť k strate defekačného návyku čreva, a pacient trpiaci 

zápchou sa bez farmakologického stimulu liečivami z tejto skupiny nevie vy-

prázdniť. Strata defekačného návyku sa následne lieči nácvikom defekácie, čo 

môže opätovne u pacienta vyvolať negatívny psychický efekt.

Osmotické laxatíva majú svoj mechanizmus účinku založený na zvýšenej osmo-

tickej koncentrácie obsahu v čreve. Na základe nastolenia rovnováhy si osmotic-

ky koncentrovanejší obsah čreva žiada vyššiu prítomnosť vody v čreve, čím nasta-

ne osmotická rovnováha, ale predovšetkým sa dosiahne zmäkčenie stolice a jej 

ľahšie uvoľnenie pri defekačnom tlaku. Dlhodobo používaný zástupca osmoticky 

pôsobiacich laxatív – laktulóza, predstavuje efektívnu a racionálnu voľbu nielen 

pri zmierňovaní chronických stavov hnačky. Laktulóza predstavuje neabsorbova-

teľný cukor, pričom výskum okolo laktulózy a jej efektu sa uskutočňuje už od roku 

1957. Za jedinečnú vlastnosť laktulózy, okrem osmotického pôsobenia, sa dá  

považovať jej prebiotický efekt na črevnú mikroflóru. U laktulózy teda pozoruje-

me dve cesty, ako sa ovplyvňuje kvalita stolice, ale aj kvalita mikrobiómu čreva. 

V prvom rade je laktulóza fermentovaná črevnými baktériami, pričom vznikajú 

organické kyseliny, ktoré jednak znížia pH v čreve, ale aj zvýšia osmotický tlak  

v čreve, v ďalšom kroku zvýšia objem stolice a defekačný tlak. Sekundárny po-

zitívny efekt laktulózy je jej prebiotický efekt, pretože laktulóza je po jej apliká-

cii zdrojom energie pre črevné baktérie, a tým sa zvýši pozitívny počet črevných 

baktérií. Laktulóza sa dá aplikovať aj na zápchy spôsobené užívaním liečiv, jej dl-

hodobé používanie nemá žiaden negatívny efekt na črevo, pričom nenastáva ani 

závislosť čreva na toto liečivo. Pri dostavení sa pocitu na stolicu, vyprázdňovanie 

nie je sprevádzané spazmami a bolesťou, nedochádza ani k nepredpokladané-

mu časovému okamihu vyprázdňovania pacienta. 

Zmiernenie príznakov hnačky je založené na iných skupinách liečiv, pričom je dô-

ležité, že hnačka predstavuje obranný mechanizmus organizmu. Racionálna tera-

pia hnačky je v prvom rade založená na znížení prítomného toxínu v čreve, a teda 

aplikáciou adsorbencií, predovšetkým v podobe medicinálneho uhlia, poprípa-

de aplikáciou iného zástupcu tejto skupiny, a to diosmektit. Medicinálne čierne 

uhlie má enormnú adsorbčnú schopnosť a aj malé množstvo jednorazovo poda-

ného čierneho uhlia má za dôsledok zníženie obsahu toxínu v čreve. 

Následne po dvoch až troch hodinovom odstupe od čierneho uhlia môžeme 

aplikovať zástupcov dvoch základných protihnačkových skupín, a to buď zá-

stupcu z antimotilík, voľnopredajná podoba loperamidu, alebo zástupcu an-

tisekrečných liečiv, a to racekadotril. Pri popisovaní prečo a ako hnačka vzniká  

v čreve, je asi najdôležitejším faktom to, že prítomnosť toxínu, teda čohokoľvek 

čo pre organizmus predstavuje nebezpečie, sa spustia obranné mechanizmy 

čreva a črevo začne do svojho lúmenu uvoľňovať viacej vnútorných tekutín, 

teda mechanizmus ako sa organizmus vysporiada s prítomnosťou nevhodných 

látok je zvýšená sekrécia do čreva. 

Zástupcovia antimotilík sa viažu na opioidné receptory črevnej steny, spomaľujú 

uvoľňovanie acetylcholínu a prostaglandínov, a tým znižujú propulznú peristal-

tiku a predlžujú pasáž črevom, zvyšujú aj tonus análneho sfinktra, čím znižujú in-

kontinenciu a nutkanie na stolicu. Je možné, že podanie antimotilík môže spôso-

biť spätným mechanizmom pocit zápchy. Antisekrečné látky znemožňujú svojim 

mechanizmom fosforyláciu receptora, ktorý predstavuje kanál v stene čreva, cez 

ktorý sa do čreva uvoľňuje voda. Bez toho, aby sa tento kanál dostal do stavu 

fosforylácie, nemá schopnosť sa otvárať, a tak sa tekutina nedostáva do lúmenu 

čreva a nedochádza tak k nadmerného uvoľňovaniu vody do stolice. Celý tento 

mechanizmus v organizme navodzujú enkefalíny, ktorých degradácia je pri hnač-

ke organizmu zvýšená. Racekadotril, teda svojim pôsobením sa snaží zabezpe-

čiť existenciou enkefalínov tým, že inhibuje jej degradačné enzýmy enkefalinázy. 

Úloha lekárnika v rámci dispenzačných pravidiel pri zápche a hnačke je v pr-

vom rade položenie niekoľkých zásadných otázok a príčine a vzniku dyskom-

fortného stavu čreva, pričom lekárnik musí akceptovať jedinečnosť každého 

pacienta a aj jeho aktuálneho stavu. Aj keď pacient mnohokrát vyžaduje rie-

šenie problému v rýchlom časovom horizonte, je racionálne sa aj na problém 

zápchy a aj na problém hnačky pozerať aj z pohľadu menej akútneho stavu,  

a skôr pri výbere liečiva využiť aj benefit jednotlivých liečiv s akceptáciou fyzio-

logických možností čreva. 
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Pomoc z prírody na zmiernenie 
žalúdočno-črevných ťažkostí

PharmDr. Natália Rozman Antolíková, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF, Košice

Jedným z hlavných dôvodov kontaktu pacienta 
so zdravotníckym pracovníkom sú ťažkosti uvá-
dzané ako funkčné gastrointestinálne poruchy 
(FGID) s celosvetovým výskytom a s prevalen-
ciou až do 25 %. Väčšina pacientov je postih-
nutá heterogénnymi gastrointestinálnymi (GIT) 
symptómami (podľa morfologických a fyziolo-
gických abnormalít) súvisiacimi s horným a dol-
ným tráviacim systémom s častým prekrývaním, 
väčšinou mierneho až stredného stupňa. Vše-
obecne zahŕňajú poruchy motility, abnormál-
nej viscerálnej senzitivity či zmenu funkcie sliz-
níc, imunity a črevných mikrobiotov. Čoraz viac 
sa uvádza aj vplyv dysregulácie osi CNS-GIT  
a dysbalancia neurotransmiterov, preto je vhod-
nejšie v rámci nomenklatúry používať spojenie 
DGBI (poruchy interakcie medzi črevom a moz-
gom). V jednom alebo druhom význame hovorí-
me o chorobách definovaných ako funkčná dys-
pepsia (FD) a syndróm dráždivého čreva (IBS). 
Obe zhoršujú kvalitu života pacientov, pričom 
ovplyvňujú aj ekonomický smer. Diagnostika 
a následná cielená terapia by mala byť zamera-
ná na konkrétneho pacienta. Okrem konvenč-
nej medikamentóznej liečby, preukázateľné te-
rapeutické účinky spojené s FD aj IBS vykazujú 
aj výťažky z rastlín (fytofarmaká). Výrazný po-
tenciál predstavujú hlavne kombinované bylin-
né prípravky s vplyvom na viacero problémov  
súčasne.    
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Za funkčné poruchy tráviaceho traktu sa označuje súhrn izolovaných 

symptómov alebo ich premenlivých kombinácií bez dokázateľných or-

ganických, biochemických, ultrazvukových či endoskopických abnorma-

lít postihujúcich tráviaci trakt, prípadne biliárny systém. Často ich súhrne 

označujeme ako dyspepsia. Za perzistujúce alebo rekurentné sa považujú 

problémy, ktoré sa prejavili minimálne 12 týždňov v priebehu posledné-

ho roku. Vážnejšie prejavy diagnostikuje a hodnotí lekár, pričom volí adek-

vátnu terapiu väčšinou syntetickými liečivami. Miernejšie poruchy sa často 

konzultujú s lekárnikom. Samoliečbou rieši svoje ťažkosti značné množstvo 

pacientov, pretože liečivá na digestívne problémy patria medzi pomerne 

najpredávanejšie skupiny v rámci over the counter (OTC) preparátov bez le-

kárskeho predpisu.

Na pozadí FGID sa objavuje interakcia medzi gastrointestinálnym traktom  

a centrálnym nervovým systémom, pričom môže dôjsť aj k poruchám spra-

covania signálov z GIT v CNS. Uvedené prepojenie okrem iného vysvetľuje 

aj fakt, ako môže stres a iné psychologické faktory úzko súvisieť so správ-

nymi a naopak narušenými funkciami GIT s rozličnými gastrointestinálnymi 

príznakmi a chorobami. Na cielenú diagnostiku a liečbu sa uplatňuje naj-

novšia Rímska klasifikácia IV z roku 2016 (Rome IV, 2016). Vychádza hlavne 

zo symptómov a prejavov, podľa ktorých sa GIT poruchy rozdeľujú do 5 

anatomických oblastí (ezofageálna, gastroduodenálna, intestinálna, biliár-

na a anorektálna). S prihliadnutím na toto rozdelenie sa funkčná dyspepsia 

zaraďuje medzi gastroduodenálne poruchy (poruchy funkcie, pohyblivosti 

žalúdka a dvanástnika) a syndróm dráždivého čreva radíme medzi črevné 

poruchy (hnačka, zápcha alebo ich striedanie) najčastejšie sa vyskytujúce  

u ľudí v rozmedzí 20 až 30 rokov, dvakrát častejšie u žien ako u mužov. 

V priebehu posledného desaťročia došlo k dramatickej zmene vo vnímaní 

patofyziologických stimulov FGID. Často sa možno stretnúť s prípadmi, keď 

sa organické choroby GIT prekrývajú s funkčnými poruchami. Príčiny syste-

maticky vystihuje obrázok, ktorý naznačuje, že infekcie a vplyv potravy zo-

hrávajú kľúčovú úlohu.

Rôznorodosť v etiológii, patomechanizmov a klinických symptómov FD/IBS 

zvyčajne sťažuje cielenú terapiu pre konkrétneho pacienta a vyžaduje si 

precíznu diagnostiku, zvlášť zameranú na alarmujúce príznaky (nechcenú a 

nevysvetliteľnú stratu hmotnosti, enterorágiu, rodinnú anamnézu kolorek-

tálneho karcinómu, ovariálneho karcinómu, zmenu charakteru a frekven-

cie stolice perzistujúcu viac ako šesť týždňov u osoby staršej ako šesťdesiat 

rokov). Vzhľadom na zložitú situáciu sa preto odporúča komplexný prístup 

pri riešení týchto porúch. Jednotlivé prejavy, aj keď môže ísť o ich kombi-

náciu uvádza tabuľka 1. IBS začína väčšinou v mladom veku, preto začiatok 

črevných ťažkostí po 40 (najmä po 50 roku) je vždy podozrivý z organic-

kého pôvodu. Napriek častým hnačkám u väčšiny pacientov tieto nevedú  

k poklesu telesnej hmotnosti. Pri diagnostike za tárou sa nesmie zabúdať aj 

na to, že častou príčinou hnačky alebo zápchy môžu byť nežiaduce účinky 

liekov (nevyhnutné je zisťovať liekovú anamnézu). Aj niektoré endokrinopa-

tie môžu vo svojom klinickom obraze disponovať hnačkou (tyreotoxikóza, 

hyperparatyreóza, diabetes mellitus) alebo zápchou (hypotyreóza) (Tab. 1).

Základom a predpokladom úspešnej liečby je v prvom rade zmena život-

ného štýlu a diéta, ktorá by mala vždy predchádzať farmakologickú liečbu. 

Diétoterapia sa líši podľa dominantných príznakov tráviacej poruchy. 

Syndróm dráždivého čreva (IBS) Funkčná dyspepsia (FD)

 kŕčové bolesti brucha

 nutkavé defekácie

 ranná frakcionovaná defekácia
(po prvej „normálnej“ defekácii nasledujú 

ďalšie, stále redšie v rôznom počte  

a v rozličných intervaloch; zvyšok dňa  

a počas noci je stav ustálený, ťažkosti sa 

dostavujú takmer každý deň) 

 postprandiálna defekácia
(vystupňovaný gastrokolický reflex, pa-

cienti z obavy radšej pred cestou nejedia 

lebo vedia, že po každom jedle musia po-

užiť toaletu – nastupujú opäť v rôznych 

intervaloch a takmer každý deň) 

 črevné abnormality
(urgentné defekácie sprevádzané koli-

kovitými bolesťami brucha opakujúce 

sa niekoľkokrát počas dňa a vrcholia od-

chodom úplne vodnatej stolice – príčiny 

– emócie, stresy, fyzická záťaž alebo ne-

vhodné jedlo; ťažkosti majú zväčša ob-

časný alebo intermitentný charakter) 

 mukózna kolika
(bolestivé defekácie spojené s odcho-

dom veľkého množstva hlienu)

 postprandiálna nevoľnosť 

 žalúdok „na vode“ 
(nauzea, vomitus) 

 nadmerné grganie  

 bolesť v epigastriu môže 
byť pálčivá, vznikne po 
jedle, ale i nalačno
(bolesť nie je generalizovaná 

a nikam sa nešíri, nie je závis-

lá na defekácii ani priechode 

plynov, nie sú splnené kritériá 

pre bolesť žlčníka a Oddiho 

zvierača)  

 pálenie v epigastriu 

 suchosť, kyslosť v ústach 

 nadmerné slinenie 

 nadmerná flatulencia

FD 
FGID

PSYCHOLOGICKĚ
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FYZIO
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G
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G
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Obrázok 1. Príčiny FGID vrátane funkčnej dyspepsie Tabuľka 1. Diagnostika viazaná na prejavy FD, IBS

DD Duodenálny        CMOB Centrálne modulačné oblasti bolesti
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Edukácia a spolupráca s pacientom je v dlhodobej liečbe podstatná a mož-

no tak dosiahnuť lepšie výsledky. Odporúčame príjem stravy v menších 

piatich porciách, častejšie počas dňa. Zloženie by však malo plne vyhovo-

vať dostatočnému energetickému príjmu a výdaju. Nevyhnutné je vyhýbať 

sa iritantom, teda potravinám provokujúcich vznik dyspeptických ťažkostí, 

meteorizmus alebo potravinám s obsahom  fermentovateľných sacharidov 

(FODMAP) – skratka pre fermentovateľné oligosacharidy, disacharidy, mono-

sacharidy a polyoly. Niektorí pacienti sa cítia ochorením frustrovaní, vnímajú 

stav ako výrazné zhoršenie kvality života a prítomnými symptómami sa cítia 

vyčerpaní. Tieto psychické ťažkosti často prevyšujú organické symptómy. Od-

porúča sa aj psychologický pohovor či nácvik konkrétnych situácií, napr. spo-

jených s cestovaním hromadnými dopravnými prostriedkami alebo vlastným 

autom (týka sa najmä ľudí, ktorí trpia na hnačkové poruchy a majú častú po-

trebu používať verejné toalety).

Nefarmakologická liečba zahŕňa probio-prebio-symbiotiká. Teda živé mik-

roorganizmy, ktoré majú po užití pre človeka zdravotne prospešné účinky 

– nestráviteľné diétne substancie podporujúce rast a aktivizujúce metabo-

lizmus prospešných baktérií GIT, čím sú schopné priniesť úžitok pre človeka 

(nutričný substrát pre probiotiká) – prípravky s kombináciou probiotických  

kultúr a prebiotických substancií. 

Farmakoterapia sa opiera o heterogénnu skupinu liečiv z dôvodu prekrý-

vania symptómov. Na zmiernenie príznakov flatulencie, meteorizmu sa 

môžu aplikovať deflatulencia, tráviace enzýmy, takadiastáza. Z antagonis-

tov serotonínových (5-HT) receptorov je to napríklad 5-HT3 antagonista 

loperamid spomaľujúci črevný tranzit, čím zlepšuje prejavy hnačiek a ur-

gentné nutkanie na defekáciu, ale bez vplyvu na bolesť. Alosetron (anta-

gonista 5-HT3 receptorov), vhodný u žien s prevahou hnačiek, uvoľňuje 

abdominálne bolesti a spomaľuje črevný tranzit v tenkom aj v hrubom 

čreve. Spomaliť črevnú kontrakciu umožňuje aj liečivo eluxadolín ako an-

tagonista opioidových receptorov, zvýšiť črevnú sekréciu umožňuje zas 

linaklotid ako agonista receptora guanylát cyklázy C (GC-C) s viscerál-

nymi analgetickými a sekrečnými účinkami v terapii syndrómu dráždivé-

ho čreva so zápchou. Na ovplyvnenie bolesti sa odporúča aj metamizol, 

ev. jeho kombinácia s pitofenónom alebo fenpiverínom. Využívajú sa sa-

mozrejme laxatíva  (objemové, osmotické); črevné dezinficienciá; nové/

konvenčné prokinetiká (prukaloprid, itoprid, metoklopramid, domperi-

dón); spazmolytiká (pinavérium); muskulotropné spazmolytikum (alve-

rín). Na potlačenie dyspeptických príznakov podávame ďalej inhibítory 

protónovej pumpy; blokátory histamínových H
2
 receptorov (ranitidín, fa-

motidín); antacidá (uhličitan vápenatý alebo hydrogénuhličitan sodný). 

Lokálne protizápalovo pôsobí rifaximín. Preferovanou skupinou sú benzo-

diazepíny, tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory vychytávania se-

rotonínu. Zvýšenú opatrnosť je potrebné venovať nesteroidným antiflo-

gistikám, pretože tieto môžu byť tiež príčinou dyspeptických problémov. 

Osobitnou skupinou sú fytofarmaká s vedecky potvrdenými účinkami.  

Vzhľadom na variabilitu FGID je nepravdepodobné, aby  farmakologická 

monoterapia, úzko zameraná na jeden mechanizmus, účinkovala u všet-

kých pacientov. Preto sa hľadajú kombinované (viaczložkové) prípravky 

poskytujúce širší záber terapeutických možností. V samoliečbe sa do po-

predia dostávajú kombinované rastlinné prípravky. Pri dyspeptických ťaž-

kostiach sa používajú rôzne zmesi, najčastejšie vo forme kvapiek a čajov. 

Ich výhodou je možnosť širšieho efektu (multi target účinok) pri nešpeci-

fických aj polymorfných digestívnych ťažkostiach. Protektívny účinok vyka-

zujú preparáty s obsahom nasledujúcich liečivých rastlín – Iberidis amarae 

herba recens, Angelicae radix, Silybi mariani fructus, Chelidonii herba, Carvi 

fructus, Liquiritiae radix, Menthae piperitae folium, Melissae folium a Matri-

cariae flos. Ich efekt bol pozorovaný v rôznych častiach žalúdka a čreva. 

Zložke Iberidis amarae herba recens sa pripisuje zvýšenie základného tonu-

su nestimulovaných častí TT (tráviacej trubice), čím sa ovplyvňujú symptó-

my ako pocit plnosti, meteorizmus. Na silne stimulovaných častiach trávia-

cej trubice sa prejavujú predovšetkým spazmolytické vlastnosti. Prípravky 

s uvedenými zložkami zvyšujú v stene TT koncentráciu prostaglandínov a 

protektívnych mucínov, navyše majú aj potvrdené protizápalové (Iberidis 

amarae herba recens, Liquiritiae radix), antioxidačné, bakteriostatické (Car-

vi fructus), hepatoprotektívne (Silybi mariani fructus), analgetické a anes-

tetické (Melissae folium, Menthae piperitae folium), antisekrečné (Angelicae 

radix) vlastnosti. V rámci bezpečnosti rastlinných preparátov neboli v tera-

peutických dávkach preukázané žiadne vážne riziká, je ale potrebné počí-

tať s tým, že sú prevažne extrahované v etanole a teda nie sú vhodné pre 

isté špecifické skupiny (pri závislostiach na etanole, precitlivenosti na kon-

krétne zložky, epilepsii, pečeňových ochoreniach, u detí, tehotných žien  

a pri laktácii). 
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Zlúčenie spoločností Mylan a obchodnej divízie 
Upjohn spoločnosti Pfizer zameraných na prí-
stup a lepšie zdravie pacientov. Ako sa zmení 
postavenie hlavných hráčov na slovenskom trhu 
a čo prinesie Viatris pacientom, nám porozprá-
val Milan Černek Country Manager CZ&SK.

Prečo a ako bol založený Viatris? 
Viatris je nový druh farmaceutickej spoločnosti, ktorá umožňuje ľuďom na ce-

lom svete žiť zdravšie v každej životnej etape. Spoločnosť Viatris bola založená 

v novembri 2020 spojením spoločností Mylan a Pfizer’s Upjohn. Spojením sil-

ných stránok týchto dvoch spoločností sa snažíme poskytnúť lepší prístup k 

cenovo dostupným a kvalitným liekom pacientom na celom svete, bez ohľadu 

na to, kde sa nachádzajú alebo aké sú okolnosti. 

Portfólio spoločnosti Viatris obsahuje viac ako 1400 schválených molekúl v ši-

rokom spektre terapeutických oblastí, zahŕňajúc neprenosné aj infekčné cho-

roby, vrátane globálne známych značiek, komplexných generických a znač-

kových liekov, rastúce portfólio biosimilárnych liekov a rôznych produktov, 

dostupných bez lekárskeho predpisu. 

Okrem toho Viatris využíva kolektívne odborné znalosti, aby sme spoji-

li viac ľudí s viac produktami a službami prostredníctvom našej jedinečnej  

Global Healthcare Gateway™ – ponúkame partnerom prístup na rozšírené trhy. 

Čo akvizícia spoločnosti Aspen, ktorá sa týka trombóz? 
V septembri 2020 spoločnosť Mylan oznámila akvizíciu európskeho podnika-

nia v oblasti trombóz od spoločnosti Aspen Pharmacare Holdings. Po tejto ak-

vizícii je Viatris druhým najväčším dodávateľom týchto produktov pre pacien-

tov v Európe (zdroj: tlačová správa), čo je vedúca pozícia, ktorú si držíme aj na 

miestnom trhu.

V akých krajinách Viatris pôsobí? 
V súčasnosti sme vo viac ako 165 krajinách a oblastiach na svete. Viatris sídli  

v Spojených štátoch amerických s tromi globálnymi centrami v Pittsburghu  

a Pennsylvánii v USA; Šanghaji v Číne; a Hajdarábade v Indii.

Čo prinesie Viatris pacientom?
V prvom rade prinášame globálnu účasť – vo Viatris máme jednu z najsilnej-

ších globálnych komerčných infraštruktúr v tomto priemysle s vyváženým do-

sahom v Severnej Amerike, Európe, ázijskom tichomorskom regióne a rozvíja-

júcich sa trhoch. 

Po druhé – naša odbornosť. Naša vysokokvalitná globálna výroba, vedecká úro-

veň, rozsiahla sieť dodávateľského reťazca znamenajú, že máme unikátnu pozí-

ciu na zlepšenie prístupu pacientom na celom svete. Naše globálne portfólio 

zahŕňa produkty najlepšej kvality vo svojej triede, ikonické značkové produkty, 

ako aj globálne kľúčové značky; generiká, vrátane značkových a komplexných 

generík; biosimilárne lieky; voľnopredajnú ponuku širokej škály terapeutických 

oblastí. Navyše sa zaväzujeme pomôcť vytvárať zdravšie komunity na celom 

svete prostredníctvom vzdelávania, dosahu a lepšieho prístupu k liečbe. 

Čo bude hlavným zameraním novej spoločnosti Viatris? 
Naším zameraním je umožniť ľuďom žiť zdravšie v každej životnej etape. Robí-

me to tak, že spájame vedeckú, výrobnú a distribučnú odbornosť s osvedče-

nými regulačnými, lekárskymi a obchodnými schopnosťami, aby sme dodávali 

vysokokvalitné lieky pacientom po celom svete. 

Na akých ideách a nápadoch je založená spoločnosť Viatris? 
Vo svete, ktorý sa neustále mení, Viatris predefinuje oblasť zdravotnej starostli-

vosti. Naše jedinečné schopnosti, záväzky a vízia nás postavili do pozície, v kto-

rej pomáhame s vyvíjajúcimi sa potrebami v starostlivosti o zdravie. 

Viatris Inc. vstupuje aj na slovenský trh ako  
farmaceutická spoločnosť nového druhu,  
pripravená uspokojovať vyvíjajúce sa potreby  
zdravotnej starostlivosti na celom svete
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Robíme to prostredníctvom 3 pilierov: Prístup – poskytovanie vysokokvalitných 

dôveryhodných liekov bez ohľadu na geografiu alebo okolnosti; Líderstvo – 

postup v udržateľnej prevádzke a inovatívnych riešeniach na zlepšenie pacien-

tovho zdravia; a Partnerstvo – využitie našej kolektívnej odbornosti na spojenie 

ľudí s produktami a službami. 

Viatris vznikol spojením dvoch farmaceutických spoločností. Aké trho-

vé výhody to dáva novej spoločnosti? 
Táto kombinácia priviedla dokopy dve spoločnosti so spoločnými cieľmi a naj-

lepším výkonom vo svojej kategórii – poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie 

takej aká je, ale takej, aká by mala byť. Integráciou silných stránok spoločnos-

tí Mylan a Upjohn sa snažíme priniesť pacientom na celom svete lepší prístup  

k cenovo dostupným a kvalitným liekom. 

Aké má Viatris silné stránky? 
Ako som už opisoval, Viatris poskytuje prístup k liekom, podporuje trvalo udrža-

teľné fungovanie, vyvíja inovatívne riešenia a využíva kolektívne odborné zna-

losti na prepojenie väčšieho počtu ľudí s viacerými výrobkami a službami pros-

tredníctvom našej jedinečnej Global Healthcare Gateway™.

Aké sú ciele spoločnosti, či už krátkodobé alebo dlhodobé? 
Celosvetovo sa zameriavame na posúvanie ďalej našej misie priniesť pacien-

tom na celom svete cenovo dostupné a kvalitné lieky. 

Na slovenskom trhu by sme chceli rozšíriť prístup k moderným liekom pros-

tredníctvom zdvihnutia povedomia o výhodách biosimilárnych liekov, očko-

vania proti chrípke, ako aj podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov   

a priniesť politiku aktívneho prístupu na trh. 

Partnerstvom so všetkými kľúčovými zúčastnenými stranami a prostredníc-

tvom nášho diverzifikovaného portfólia chceme priniesť dlhodobú udržateľ-

nosť lokálneho systému zdravotnej starostlivosti. Riešime preto jeden z našich 

globálnych cieľov – ako jedna z vedúcich spoločností byť zdrojom stability  

v neustále sa meniacom prostredí. 

Zmení to fundamentálne pozíciu hlavných hráčov na slovenskom trhu? 
Viatris je na slovenskom trhu jedným z 3 kľúčových hráčov (na maloobchod-

nom trhu, podľa údajov spoločnosti IQVIA) – komercializuje 156 značiek  

a 326 jedinečných produktov (SKU) siahajúc do terapeutických oblastí ako 

centrálny nervový systém, kardiovaskulárne, tráviace a metabolické proce-

sy, antiinfekčné látky, hematológiu, onkológiu a tiež dôležitý rad voľnopre-

dajných liekov. Ročne dodávame viac ako 6,3 miliónov balení liekov pre  

profesionálov v zdravotnej starostlivosti, lekárnikov a pacientov v Slovenskej 

republike. Najznámejšie produkty na miestnom trhu sú Fraxiparine, Influvac 

Tetra, Magnosolv, Brufen, Klacid, Hulio, Viagra, Sortis, Rytmonorm, Gopten, Ly-

rica, Kreon a mnoho ďalších. Vo Viatris nevidíme zdravotníctvo tak ako je, ale 

ako by malo byť. Tento prístup sme prijali aj lokálne a snažíme sa podporovať 

zdravotnícku komunitu pri poskytovaní lepšej starostlivosti o pacientov. Ro-

bíme to napríklad podporou digitalizácie zdravotníctva na Slovensku – pros-

tredníctvom webinárov a podcastov, kde doktori radili a  prinášali informácie  

pacientom s vertigom, onkologickým pacientom a diabetikom najmä počas 

lockdownu. Okrem toho sme iniciovali prípravu webinárov s odbornými spo-

ločnosťami na témy týkajúce sa COVID-19 – od faktov a mýtov týkajúcich sa 

očkovania na COVID-19, až po témy, či je možné primárnu sféru nemocnice 

ochrániť pred náporom pacientov pozitívnych na COVID-19. Na základe náš-

ho podnetu sme v zmysle nasadzovania nízko molekulárnych heparínov pri-

pravili aj terapeutické postupy pre ambulantnú sféru pre COVID-19 pozitív-

nych pacientov. 

Ako si myslíte, že ovplyvní súčasná situácia s pandémiou koronavírusu 

farmaceutický trh? Prináša súčasná obchodná situácia v tejto oblasti 

nejaké nové výzvy?
Pandémia nám pripomenula, aké cenné je zdravie a prečo sú spoločnosti 

ako Viatris také dôležité. Viac ako kedykoľvek predtým hľadajú pacienti, vlády  

a zdravotnícke zariadenia lídra, ktorý nielen vyrába lieky, ale tiež vytvára dôleži-

tý prístup k liečivám. V tomto kontexte má Viatris platformu na vytváranie hod-

nôt pre všetky naše zainteresované strany.

Tlačová správa spoločnosti VIATRIS
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Diosmektit sa v klinickej praxi využíva už viac 
ako tri dekády. Používa sa najmä v symptoma-
tickej liečbe akútnej hnačky u detí od 2 rokov 
a dospelých v kombinácii s podávaním pero-
rálneho rehydratačného roztoku. Uplatňuje sa 
aj v symptomatickej liečbe chronickej funkč-
nej hnačky u dospelých a symptomatickej lieč-
be bolesti spojenej s funkčným ochorením čriev  
u dospelých.   

Akútna hnačka je jedným z najbežnejších ochorení, s ktorým sa stretáva-

jú tak deti, ako aj dospelí. Veľkým problémom je najmä v rozvojových kraji-

nách, kde je aj druhou najčastejšou príčinou mortality detí1. V rozvinutých 

krajinách patrí akútna hnačka k častým príčinám hospitalizácie. U dospe-

lých pacientov je častou príčinou práceneschopnosti a významným fakto-

rom znižujúcim na určitý čas kvalitu života2. Akútna hnačka je definovaná 

ako vyprázdňovanie viac ako troch stolíc riedkej až vodnatej konzistencie  

v priebehu 24 hodín, v trvaní zvyčajne do 7 dní, protrahovaná však nie 

dlhšie ako 14 dní. Môže byť sprevádzaná zvýšenou teplotou, vracaním, 

bolesťou brucha, či prítomnosťou krvi v stolici3. Najčastejšou príčinou 

akútnej hnačky sú infekčné agensy – baktérie (E. coli, Campylobacter je-

juni, Shigella sonnei, Salmonella gastroenteritis), parazity (Cryptosporidium 

parvum, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanensis); 

u nás najčastejšie vírusy (rotavírusy, norovírusy)4, 5. Hnačka však môže byť 

indukovaná aj niektorými liekmi (antibiotiká, laxatíva, chemoterapeutiká), 

prípadne nadmernou konzumáciou potravín s obsahom umelých sladi-

diel6.

Pri akútnej hnačke sa snažíme zabrániť dehydratácii, stratám minerálov, 

nutričnému poškodeniu a skrátiť trvanie epizódy hnačky. Dôležité je po-
dávanie perorálnych rehydratačných roztokov, u dojčiat sa nemá pre-

rušovať dojčenie. V rámci postupnej realimentácie je potrebné obmedziť 

príjem tukov a vlákniny v potrave, odporúča sa bezlaktózová strava (odvar 

z ryže, mrkvy, varené zemiaky, jablká, suché rožky, banány, slané tyčinky).  

V prípade potreby sa môže použiť farmakoterapeutická intervencia. Ru-

tinné podávanie antiinfektív sa neodporúča, rovnako ani podávanie liečiv 

znižujúcich motilitu, ktoré svojím účinkom vedú k dlhšiemu pretrvávaniu 

infekčného agensu v čreve7, 8. Vhodným prostriedkom v liečbe akútnej 

hnačky je diosmektit. 

Diosmektit je črevné adsorbens, nevstrebáva sa a pôsobí lokálne v čreve. 

Chemicky ide o prírodný hlinito-kremičitý íl, ktorý patrí do skupiny trojvrstvo-

vých fylosilikátov s lamelárnou kryštalickou štruktúrou9. Diosmektit má vysokú 

plastickú viskozitu a adsorpčný povrch až 100 m2/g. Zlepšuje konzistenciu sto-

lice a znižuje počet stolíc za deň. Má lokálny protizápalový účinok sprostredko-

vaný inhibíciou prozápalových cytokínov10, 11. Diosmektit upravuje reologické 

vlastnosti hlienu, inhibuje mukolýzu a adsorbuje baktérie, bakteriálne ente-

rotoxíny, vírusy a ďalšie látky spôsobujúce hnačku. Svojim mukocytoprotek-

tívnym účinkom prispieva k obnove pevných spojení medzi bunkami sliznice 

čreva. Prilieha na luminálnu stranu epitelu a viaže sa na glykoproteíny hlienu na 

sliznici gastrointestinálneho traktu. Tým vytvára akýsi krycí film, ktorým sliznicu 

chráni pred patogénmi, limituje ich adherenciu na sliznicu a zabraňuje šíreniu 

vírusov do buniek sliznice čreva12. Adsorpciou baktérií znižuje ich translokáciu 

a adsorpciou toxínov zmierňuje ich deštrukčný efekt na sliznicu. 

Klinický účinok diosmektitu bol preukázaný vo viacerých štúdiách u detí aj  

u dospelých13. 

Štúdia u 90 detí s miernou až stredne ťažkou akútnou hnačkou ukázala, že 

podávanie 6 g diosmektitu denne spolu s rehydratačným roztokom skrátilo 

trvanie hnačky oproti placebu (54 hodín vs. 73 hodín) s najväčším rozdielom  

24 – 48 hodín od začiatku liečby14. Štúdia na 804 deťoch do 5 rokov ukázala, že 

pridanie diosmektitu k rehydratačnej liečbe významne znížilo frekvenciu stolice  

a zlepšilo konzistenciu stolice na 2. – 5. deň v porovnaní so samotným rehydra-

tačným roztokom. Na 6. deň liečby neboli rozdiely v zlepšení medzi liečebnými 

skupinami významné. Viac ako 7 dní trvajúce hnačky boli častejšie u detí, kto-

ré dostávali iba rehydratačný roztok oproti deťom s pridaným diosmektitom  

(18,1 % vs. 10,8 %)15. Tiež bol preukázaný dobrý efekt u detí s rotavírusovou 

infekciou, diosmektit u nich štatisticky významne znížil tvorbu stolice16. 

Klinický účinok diosmektitu na skrátenie trvania hnačky bol preukázaný aj  

u dospelých, kedy diosmektit v štúdii štatisticky významne skrátil dobu trvania 

hnačky o viac ako 15 hodín oproti placebu (53,8 hodín vs. 69 hodín)17. V štúdii 

u dospelých pacientov trpiacich chronickou funkčnou hnačkou bol v súvislosti 

s používaním diosmektitu preukázaný pokles počtu stolíc18. V inej štúdii, u pa-

cientov so syndrómom dráždivého čreva s prevládajúcou hnačkou, bolo pri 

užívaní diosmektitu preukázané zlepšenie porúch pohybu čriev a nadúvania19.

Diosmektit má priaznivý bezpečnostný profil. Pôsobí lokálne a vďaka svojej 

liekovej forme (prášok na prípravu suspenzie) je vhodný na podávanie pacien-

tom od dvoch rokov. K najčastejším nežiaducim účinkom patrí zápcha, ktorá 

je v prípade akútnej hnačky žiaduca. Ak sa však zápcha objaví, liečba diosmek-

titom sa má prerušiť a v prípade potreby obnoviť s nižšími dávkami. Pri pre-

dávkovaní môže dôjsť k vytvoreniu bezoáru. Z iných nežiaducich účinkov boli 
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menej často a zriedkavo hlásené vyrážka, žihľavka, pruritus, hypersenzitivita  

a angioedém. Používanie diosmektitu sa neodporúča u detí mladších ako  

2 roky, a u tehotných a dojčiacich žien, z dôvodu nedostatku údajov o bezpeč-

nosti u týchto skupín pacientov3, 13. 

Diosmektit je na trhu dostupný ako registrovaný liek vo forme prášku na prí-

pravu suspenzie, ktorá má po rekonštitúcii pomarančovo-vanilkovú príchuť. 

Obsah vrecka sa pred použitím rozpustí v pohári vody alebo sa zamieša do 

detskej polotekutej stravy. Dávkovanie pri liečbe akútnej hnačky u detí je 6 g 

denne, u dospelých 9 g denne, pričom toto dávkovanie sa na začiatku liečby 

akútnej hnačky môže zdvojnásobiť. Dostupný je tiež ako zdravotnícka pomôc-

ka v jednodávkových vreckách na priame užitie. 

Záverom treba zdôrazniť, že diosmektit sa má vždy podávať s perorálnymi 

rehydratačnými roztokmi, nie je ich alternatívou, ale vhodným, bezpečným  

a účinným doplnkom.
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Metamizol je obľúbené neopioidné analgetikum 
sa spazmolytickým účinkom, využívané v klinic-
kej praxi od roku 1922. Od vtedy sa zmenil po-
hľad odborníkov na bolesť. Metamizol má celý 
rad výhod. Jednak je liekom prvej voľby u boles-
ti viscerálnej, teda vznikajúce vo vnútorných or-
gánoch, dobrý efekt má u bolestí hlavy a mnohí 
pacienti si ho chvália aj v liečbe bolesti pohybo-
vého aparátu. Výhodou je, že má minimum ne-
žiaducich účinkov a možno ho užívať dlhodobej-
šie. Veľmi dobre sa kombinuje tiež ostatnými 
analgetikami, či už NSA, alebo s opioidmi.

V klinickej praxi metamizol preukázal dobrý účinok pri liečbe bolesti poo-

peračnej, traumatickej nádorovej, aj neuropatickej. V popredí je minimál-

ny výskyt nežiaducich účinkov a dobrý analgetický efekt. U neuropatickej 

bolesti je jedným z liekov voľby, najmä v kombinácii s antikonvulzívami  

a antidepresívami1.

V prípade neuropatickej bolesti jednoznačne volíme kombináciu s antikonvul-

zívami (najmä gabapentinoidy – gabapentín a pregabalín) alebo antidepresí-

vami skupiny SNRI. Tu je jednoznačne preukázaný synergický efekt. 

U bolestí pohybového aparátu v prípade chronickej bolesti volíme kombinácii 

so slabými a silnými opioidmi1.

U metamizolu pri liečbe chronických bolestí riziko závislosti nehrozí. Podľa Ox-

fordskej ligy analgetík má metamizol nízke NNT – 1,6. Všeobecne všetky anal-

getiká s NNT menšou ako 2 považujeme za veľmi účinné. Preto je aj metamizol 

liekom prvej voľby a zo skupiny neopioidných analgetík, jednoznačne najčas-

tejšie používaným je metamizol.

Metamizol dosahuje efekt pomocou centrálnych a periférnych mechanizmov2, 3. 

Analgetický účinok metamizolu sa zdá byť založený na blokáde enzýmovej 

aktivity cyklooxygenázy (COX), prevažne enzýmu COX typu 24. Toto je tiež 

základ pre jeho antipyretický účinok5, 6. Existuje predpoklad, že metamizol 

môže byť inhibítorom aj COX-3 izoenzymu, ktorý znižuje syntézu prostaglan-

dínu v zadných rohoch miechy7. Zdá sa, že  metamizol tiež pôsobí stimu-

láciou kanabinoidných receptorov, nakoľko naloxón blokuje analgetický 

účinok metamizolu, a teda jeho interakcia s endogénnym opioidným sys-

témom je  jedným z možných mechanizmov jeho analgetického účinku5, 8.  

Na druhej strane, jeho slabá protizápalová aktivita pravdepodobne súvisí s jeho 

nízkou afinity ku COX v prostredí, s vysokým obsahom peroxidov, ako je tomu 

v tkanivách so zápalom. Uvádza sa, že  má schopnosť  agregácie krvných do-

štičiek prostredníctvom inhibície syntézy TXA2 v doštičkách má závislosť na 

dávke9. Má tiež výrazný spazmolytický účinok na hladké svaly9. 

Práve kvôli spazmolytickému efektu sa používa okrem postoperačných bolestí aj  

v terapii bolestí gastrintestinálneho traktu, urogenitálneho traktu, po operač-

ných či chirurgických zásahoch v zubnom lekárstve, ale aj v terapii migrény. 

Analgetický účinok
Mnohí autori detailne skúmali jeho mechanizmus účinku a potvrdili, že mecha-

nizmus zodpovedný za analgetický účinok metamizolu je komplexný. 

Súvisí s: 
a) inhibíciou cyklooxygenázy – pravdepodobne predovšetkým v inhibícii cen-

trálnej cyklooxygenázy-3 (COX-3), čo vedie k redukcii syntézy prostaglandínu 

E2 (PGE2). Blokáda syntézy PGE2 v CNS znižuje senzitivitu a excitabilitu noci-

ceptorov na pôsobenie mediátorov bolesti, čo vedie k analgetickému účinku7. 

Hoci metamizol neselektívne inhibuje aj syntézu COX-1 a COX-2, tento účinok 

je tak slabý, že jeho antiflogistický účinok v periférnych tkanivách v stave zá-

palu je klinicky nevýznamný10. Je pravdepodobné, že slabý periférny proti-

zápalový účinok metamizolu v spojení s jeho silným účinkom na blokovanie 

centrálne lokalizovanej COX-3 sú prepojené s vysokou aktivitou amidhydrolázy 

mastných kyselin (FAAH) v CNS. Tento predpoklad naznačuje predovšetkým 

intenzívna premena metamizolu na jeho aktívne metabolity v CNS11. 

b) aktiváciou endokanabinoidového systému – arachidonylové amidy aktív-

nych metabolitov metamizolu (MAA a AA) agonizujú kanabinoidové receptory 

typu 1 (CB1), ktoré sú súčasťou descendentného antino¬ciceptívneho systé-

mu12. 

c) aktiváciou endogénneho opioid¬ného systému – ktorý bol potvrdený via-

cerými autormi13 
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Antipyretický účinok 
Pri sprostredkovaní antipyretického účinku môže metamizol blokovať tak PG-

-dependentné, ako aj PG-nezávislé dráhy generovania horúčky indukované li-

popolysacharidmi, čo naznačuje, že tento liek má profil antipyretického účinku 

odlišný od profilu NSA. Antipyretický účinok metamizolu je nezávislý od inhibí-

cie syntézy PGE2 v hypotalame14.

 

Spazmolytický účinok 

Mechanizmus zodpovedný za spazmolytický účinok metamizolu je spojený  

s inhibíciou uvoľňovania intracelulárneho Ca2+ v hladkej svalovine v dôsledku 

zníženej syntézy inositolfosfátu15. 

Na konci v sedemdesiatich rokoch minulého storočia sa  diskutoval jeho nežia-

duci účinok – agranulocytóza , napriek tomu  je metamizol  stále  široko pou-

žívaný vo viacerých európskych krajinách (Nemecko, Rusko, Poľsko, Maďarsko, 

Bulharsko) ale aj vo svete (Turecko, Brazília, Mexiko, Izrael, Egypt). Dokonca vo 

viacerých z nich sa používa bez lekárskeho predpisu. Počas posledného de-

saťročia, Cochraneho recenzie16-18, rozsiahle meta-analýzy a literárne prehľady 

poskytli údaje na vyhodnotenie bezpečnosti metamizolu a nezistili žiadne roz-

diely v hlásených nežiaducich účinkoch medzi metamizolom, paracetamolom 

alebo NSA19-21.

Preto aj lieková agentúra EMA v rokoch 2018–2019 vyhodnotila stanovisko  

k harmonizácii SPC všetkých liekov obsahujúcich metamizol, či už OTC alebo 

Rx, so stanovení, maximálnej dennej dávke a kontraindikácie týkajúce sa te-

hotenstva a dojčenia22. Taktiež farmakovigilančné sledovanie v EÚ (Rakúsko, 

Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Luxem-

bursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) 

od apríla 2006, čo by zodpovedalo odhadovanej expozícii viac ako 8 miliónov 

rokov liečby pacientov. Väčšina tejto expozície bola v Nemecku, čo reprezen-

tuje ~ 3,5 milióna rokov liečby pacientov, pričom nezaznamenali neobvyklú 

frekvenciu ani závažnosť  nežiaducich účinkov všetkých typov. 

Účinnosť metamizolu v pooperačnej starostlivosti bola porovnávaná s účin-

nosťou tramadolu. Do štúdie uskutočnenej na španielskych pacientoch bolo 

zaradených 151 žien vo veku 18 – 60 rokov, ktoré podstúpili abdominálnu hys-

terektómiu v celkovej anestéze. V jednom porovnávacom ramene bol apliko-

vaný metamizol, druhému rameno pol aplikovaný tramadol, pričom analgetiká 

boli aplikované intravenózne, do maximálnych denných dávok 8 g metamizolu 

a 500 mg tramadolu. Porovnávacie parametre, ako nutnosť prídatnej analgé-

zie morfínom, intenzita bolesti, zmiernenie bolesti neboli signifikantné v rámci 

týchto dvoch skupín. V skupine s tramadolom sa vyskytoval signifikantný nárast 

gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, pričom bolo nutné aj vyššie podanie 

antiemetika ondansetronu u tejto skupiny v porovnaní s metamizolovou skupi-

nou. Autori dospeli k záveru, že metamizol a tramadol majú porovnateľnú účin-

nosť na zmiernenie akútnej bolesti pooperačnom zákroku, v tomto prípade 

gynekologického charakteru, pričom metamizol vykazoval lepšiu tolerabilitu23.

Metamizol sa používa predovšetkým pri liečbe bolesti a spastických stavov, 

ako sú viscerálne bolesti orgánov brucha a hrudníka spojené so spazmom 

dutých orgánov, alebo distenziou orgánových púzdier, tiež bolesti hlavy,  

a to najmä nemigrenózne cefaley (tenzné, vertebrogénne,…), nádorové 

bolesti, bolesti chrbta, svalov pohybového apa¬rátu a poúrazové a poope-

račné bolesti. Metamizol vie často dobre ovplyvniť aj pálivé kontinuálne ne-

uropatické bolesti. Ďalšia indikácia metamizolu je liečba febrilných stavov.  

U indikovaných algických stavov je vhodné súčasné podávanie metamizolu  

s paracetamolom, NSA a opioidmi.

Dávkovanie metamizolu je obvykle 1 – 2 (500 mg) tablety 3 – 4x denne (max. 

denná dávka je 4000 mg, teda 8 tabliet denne), u detí sa môže podávať od 3 

mesiacov, resp. od 5 kg váhy v dávke 8 – 16 mg/kg telesnej hmotnosti. 

Jeho podávanie v tehotenstve je v 3. trimestri nevhodné (slabá inhibícia 

prostagrandínov a riziko predčasného uzatvorenia ductus arteriosus) a v 1.  

a 2. trimestri ho treba podávať len v nevyhnutnom prípade. Pri dojčení je jeho 

užívanie matkou nevhodné, matka nesmie dojčiť dieťa 48 hodín po jeho užití.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce spory o gastrointestinálnu a kardiovasku-

lárnu bezpečnosť profily paracetamolu a nesteroidných protizápalových lie-

kov (NSA), nedávna analýza randomizovaných klinických štúdií hodnotiacich 

bezpečnosť metamizolu a nezistila žiadne rozdiely v hlásených nežiaducich 

účinkoch medzi metamizolom, paracetamolom alebo NSA19-21, ktoré patria 

medzi alternatívy metamizolu. 

Napriek dostupnosti širokého spektra liečiv zo skupiny nesteroidných anti-

flogistík so základnými viacerými mechanizmami účinku a rôznym spektrom 

nežiaducich účinkov, u niektorých pacientov je nemožné, kvôli existujúcim 

kontraindikáciám, dané liečivo aplikovať. V tom prípade sa výber vhodného 

liečiva zužuje a alternatívou sa stávajú neopioidné analgetiká (metamizol, para-

cetamol) alebo zástupcov opioidných analgetík.

Na Slovensku je metamizol používaný podľa schválených indikácii ako analge-

tikum pri silných alebo pretrvávajúcich bolestiach a ako antipyretikum druhej 

voľby. Je kontraindikovaný u pacientov so zhoršenou funkciou kostnej drene 

(napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému. 

Nakoľko sa  cielených klinických štúdiách nepotvrdil výskyt agranulocytózy vo 

vysokej incidencii, metamizol ostáva overeným liečivom s vysokou oblúbenos-

ťou pre svoju účinnosť.
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Význam kombinovaných doplnkov stravy  
s obsahom fytosterolov u osôb s dyslipidémiou 

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Prednosta Ústavu farmakológie 3. LF UK, Praha

Kardiovaskulárne ochorenia sú v Európe prí-
činou približne polovice všetkých úmrtí (naj-
menej 4 milióny každým rokom). Podľa úda-
jov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 
však v celosvetovom meradle ochorenie srdca 
či cievna mozgová príhoda zabíja ročne viac 
ako 12 miliónov obyvateľov, pričom u nemalej 
časti pacientov je súčasne zisťovaná vyššia hla-
dina cholesterolu. Je pritom úplne zrejmé, že 
na tieto choroby plynú aj nemalé prostriedky 
zo zdravotného alebo sociálneho rozpočtu.
Slovenská republika v tomto ohľade nie je žiad-
nou výnimkou, ba skôr naopak. Ochorenia 
kardiovaskulárneho systému predstavujú nie-
len jednu z najčastejších príčin morbidity, ale 
aj mortality. Ak budeme konkrétnejší, ide naj-
mä o akútny koronárny syndróm či cievnu moz-
govú príhodu. Je nanajvýš zrejmé, že potenciál 
doplnkov stravy akokoľvek zvrátiť tieto klinic-
ky veľmi pokročilé stavy nebude nijako vysoký. 
Napriek tomu, je ich užívanie možné odporu-
čiť v rámci prevencie aterosklerózy či dyslipi-
démie, a rovnako tak je možné predpokladať 
aj ich prínos v rámci sekundárnej prevencie. 
Často diskutovanými sú v danom kontexte prí-
pravky s obsahom fytosterolov, či už samostat-
ne alebo v kombinácii s inými látkami – novo 
diskutované sú napr. výťažky z bergamotu  
alebo artičoky.   

Fytosteroly
Rastlinné steroly a stanoly sú prirodzené komponenty rastlinného tela, 

pričom na strane jednej predstavujú veľmi významnú stavebnú zložku, na 

strane druhej ovplyvňujú rad fyziologických procesov rastliny1. Fytosteroly, 

ktoré prijímame ako súčasť potravy sú v posledných rokoch čoraz častejšie 

marketingovo komunikované, ako látky schopné znižovať plazmatické hla-

diny cholesterolu. Predpokladaným mechanizmom ich účinku je kompetí-

cia s cholesterolom (predovšetkým vďaka ich štruktúrnej analógii, a teda aj 

veľmi podobným fyzikálno-chemickým vlastnostiam) v čreve, a teda obme-

dzenie absorpčnej kapacity pre nich určenej. Samé sú však absorbované 

podstatne menej ako cholesterol, čo zodpovedá približne 5 % z celkového 

podaného množstva fytosterolov, respektíve fytostanolov2.

Prvé zmienky o ich klinickom využití pochádzajú už z 50. rokov minulé-

ho storočia, kedy bolo popísané, že konzumácia čistých fytosterolov môže 

znižovať hladinu plazmatického cholesterolu3. Keďže sa však fytostero-

ly vyskytujú v rastlinách v nie príliš veľkom množstve (bežnou vyváženú  

Farmakológia
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diétou prijímame približne 0,2 – 0,3 g/deň), fytostanoly sú obsiahnu-

té ešte menej, je potrebné pre tieto účely ich podávať v koncentrova-

nej podobe. Je zrejmé, že ich množstvo v jedálničku vegetariánov bude 

výrazne vyššie. Napr. aj v bežnej strave Japoncov je udávané množstvo  

0,3 – 0,5 g/deň. Odporúčaná dávka schopná významnejšie ovplyvniť plaz-

matickú hladinu cholesterolu je udávaná okolo 1 g/deň4.

Hoci na obaloch celého radu dostupných potravín či doplnkov stravy 

máme jedinečnú možnosť sa každým dňom stretávať s nápismi typu 

„zdravé pre vaše srdce a cievy“ či „účinok potvrdený klinickými štúdiami“, 

je ich reálny význam diskutovaný nielen v rade klinických štúdií, ale tiež aj 

v niekoľkých meta-analýzach.

Law a kol. vo svojom prehľade napr. dávajú do spojitosti pokles hladiny 

cholesterolu v dôsledku užívania fytosterolov či fytostanolov v dávke 2 g/

deň s 25 % znížením rizika srdcových ochorení5. 

Tieto závery sú podporené aj výsledkami ďalšej štúdie, ktorá zároveň spo-

mína výhodu podávania fytosterolov aj pacientom už liečených hypolipi-

demicky pôsobiacimi statínmi6. 

Z meta-analýz hodnotiacich účinnosť fytosterolov spomeňme ešte aspoň 

prácu Moghadasiana, ktorý analýzou 16 klinických štúdií dospel k zisteniu, 

že ich užívanie vedie k poklesu celkovej hladiny cholesterolu približne  

o 10 % a LDL-cholesterolu o 13 %7. Výsledky viac-menej kopíruje aj ďalšia, 

pomerne recentná meta-analýza 13 prác, v ktorej bol zistený pokles cel-

kového cholesterolu o 7 – 11 % (0,65 mmol/l) a pokles LDL o 10 – 15 %  

(0,64 mmol/l)8.

Pozitívne sú tiež výsledky meta-analýz 23 štúdií s takmer 4 500 pa-

cientov. Zistený bol významný pokles LDL cholesterolu v porovnaní  

s placebom o 11 %. Zlepšený bol aj pomer LDL/HDL a poklesol aj cel-

kový cholesterol. Hladina triacylglycerolov však zostala nezmenená. 

Táto práca zároveň ponúka cenné porovnanie účinnosti fytosterolov  

a fytostanolov s polikosanolom. Ten výraznejšie znižoval nielen hodnotu 

LDL (o 14 %), ale aj hladinu celkového cholesterolu (o 9,1 %), pomer LDL/

HDL či hladinu triacylglycerolov (o 10,9 %)9.

Dobre ilustrujúcu účinnosť fytosterolov v prevencii kardiovaskulárnych 

príhod demonštruje farmakoekonomická štúdia z Nemecka, ktorej záve-

rom je konštatovanie nákladovej efektívnosti fytosterolov pridávaných 

do margarínov. Počas uplynulých 10 rokov ich pridávaním do margarí-

nov sa podarilo predísť 117 000 prípadom kardiovaskulárnych príhod, čo 

prepočítané na financie zodpovedá úspore približne 1,3 miliardy eur10. 

O fytosteroloch sa, okrem iného, pojednáva aj v aktuálnych odporúča-

niach liečby dyslipidémie ESC/EAS z roku 202011. Za hlavné fytosteroly sú 

označované sitosterol, kampesterol a stigmasterol; prirodzene sa vyskytu-

jú v rastlinných olejoch a v menšom množstve v zelenine, čerstvom ovocí, 

orechoch, zrnách a strukovinách. Diétny príjem rastlinných sterolov sa 

pohybuje v priemere od 250 mg/deň v severnej Európe, do cca 500 mg/

deň v stredomorských krajinách. V odporúčaniach sa priamo uvádza, že 

denná konzumácia 2 g fytosterolov môže účinne znížiť hladiny celkového 

cholesterolu aj LDL-C o 7 – 10 %, zatiaľ čo na hladiny HDL-C a triacylgly-

ceroly má skôr malý alebo žiadny účinok12. Na základe zníženia LDL-C a 

absencie negatívnych signálov možno uvažovať o funkčných potravinách 

ArtičokaCitrus bergamia
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s rastlinnými sterolmi/stanolmi: 1) u jedincov s vysokou hladinou choles-

terolu pri strednom alebo nízkom KV-riziku, ktorí nespĺňajú podmienky na 

farmakoterapiu; 2) ako doplnok k farmakoterapii u pacientov s vysokým  

a veľmi vysokým rizikom, ktorí nedosahujú cieľov LDL-C na statínoch alebo 

nemôžu byť liečení statínmi; a 3) u dospelých a detí (vo veku > 6 rokov)  

s familiárnou hypercholesterolémiou v súlade so súčasnými usmernenia-

mi13.

Bergamot
Citrus bergamia patriaci do čeľade Rutaceae sa prirodzene vyskytuje  

v oblasti Kalábrie. Skoršie štúdie naznačujú, že jeho éterický olej obsahuje 

až 93 – 96 % volatilných zlúčenín, ktoré zahŕňajú monoterpén (25 – 53 %), 

linalool (2 – 20 %) a linalyl acetát (15 – 40 %). Medzi neprchavé zlúčeniny 

patria vosky, pigmenty, kumaríny a psoralény. 

Ovocie bergamotu tiež obsahuje flavonoidy, ktoré okrem iného, zahŕňajú 

neoeriocitrín, naringín a neohesperidín, ktoré sú zaujímavé pre svoje kar-

diovaskulárne prínosy14. 

Možné priaznivé účinky ohľadom ovplyvnenia lipidogramu sú vysvet-

ľované jednak inhibíciou oxidácie LDL-častíc (obdobne ako mnohé anti- 

oxidanty, vrátane kyseliny askorbovej, ktorá navyše podporuje fyziologic-

kú syntézu kolagénu), ale predovšetkým potlačením syntézy cholestero-

lu de novo, t. j. inhibíciou enzýmu HMG-CoA reduktázy (predovšetkým 

vďaka štruktúrnej analógii niektorých flavonoidov so statínmi)15. Druhým 

mechanizmom, ktorý bol u bergamotových polyfenolov navrhnutý, je 

aktivácia adenozínmonofosfátom aktivovanej proteínkinázy (AMPK).  

Aktivácia AMPK malými molekulami zlepšuje homeostázu glukózy, lipi-

dové profily, krvný tlak a inzulínovú rezistenciu, a je jedným z navrhova-

ných mechanizmov metformínu16. Hydroláza cholesterylesteru v pankre-

ase (pCEH) predstavuje ďalší cieľ v narušení syntézy cholesterolu. Tento 

enzým katalyzuje hydrolýzu esterov sterolov na steroly a mastné kyseli-

ny. Narušenie tejto reakcie môže významne zlepšiť lipidový profil v sére  

u hyperlipidemických pacientov. Štúdia in vivo identifikuje bergamotovú 

polyfenolovú frakciu ako schopnú narušiť pCEH17.

Artičoka
Varená artičoka (Cynara scolymus) alebo extrakt z listov artičoky (ALE) sú 

považované za užitočné pri liečbe dyslipidémie. Hlavný potenciál podá-

vania ALE pozorovaný na lipidovom profile súvisí so zníženou koncentrá-

ciou LDL v sére, celkového cholesterolu a triglyceridov. Dôkazy nazna-

čujú, že poklesy o 8 – 49 mg/dl pre LDL-C, 12 – 55 mg/dl pre celkový 

cholesterol a 11 – 51 mg/dl pre triglyceridy možno pripísať 2 až 3 g/deň 

ALE, kde jej zložky luteolín a kyselina chlorogénová môžu zohrávať kľúčo-

vú úlohu. Na druhej strane možno účinky vareného artičokového srdca 

pripísať hlavne rozpustnej vláknine, najmä inulínu18.

Záver
Všetky vyššie spomínané látky spoločne s vitamínom C sú dnes dostupné 

aj ako fixné kombinácie odporúčané k lepšej kontrole hladiny cholestero-

lu, a to aj u osôb už liečených bežnými hypolipidemikami s odkazom na 

ich možnú vzájomnú komplementaritu účinku19. 
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