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Kiahne 
v dospelosti
Maroš: Mám 30 rokov, moji súrodenci 
27 a 17 rokov. Ešte som nemal ovčie 
kiahne. Treba sa dať zaočkovať alebo 
to v tomto veku nemá význam?  

MUDr. Monika PALUŠKOVÁ, MBA

Očkovanie proti ovčím kiahňam sa v do-
spelosti nevykonáva, ich prekonanie zaistí 
prirodzenú imunitu. Varicella, teda ovčie 
kiahne, je bežné detské ochorenie, ktoré sa 
prejaví výsevom svrbivých vyrážok a zvý-
šenou telesnou teplotou. Typické je, že sa 
vysievajú vo vlnách po celom tele okrem 
dlaní a chodidiel. Vyrážky majú v priebehu 
ochorenia rôzne štádiá – od plochých bez 
obsahu až po naplnené tekutinou, hnisom 
alebo zhojené chrastou. Ak ste ovčie kiah-
ne neprekonali v detskom veku, nevytvo-
rila sa u vás proti nim prirodzená imunita. 
Preto v dospelosti môže ochorenie prebe-
hnúť s  masívnejším výsevom, horúčka-
mi a s dlhším časom liečenia než u detí. 
Častejšie sú aj komplikácie, predovšetkým 
zápal pľúc alebo bakteriálna infekcia vyrá-
žok. Pri prvých príznakoch čo najskôr ab-
solvujte vyšetrenie u ošetrujúceho lekára, 
znížite tak riziko zbytočných komplikácií. 
Lekár zaistí  vašu dočasnú izoláciu pre in-
fekčnosť ochorenia a zmierni jeho prízna-
ky. Vyrážky a chrasty si nerozškrabujte, 
mohli by na ich mieste vzniknúť nepekné 
jazvičky, nechajte, aby sa zahojili samy. 
Uzdravíte sa do troch týždňov.  

Mám alergiu na chlad?
Adela: Často ma trápi nádcha a kýchanie. Ráno mám opuchnuté viečka, pri chlad-
nom alebo veternom počasí mi slzia oči, mám ich červené a citlivé na slnečné svetlo. 
Histamín bol na štyri krížiky. Je možné, že mám alergiu na chlad?

MUDr. Martin LEŠŤAN

Môžete, ale aj nemusíte mať chladovú aler-
giu. Takisto môže ísť o hyperreaktivitiu, teda 
zvýšenú citlivosť nosovej sliznice či spojoviek 
na rôzne podnety. Chladová alergia nepatrí 
k oficiálnym alergiám, akými sú inhalačné či 
potravinové. Je to pseudoalergia, pri ktorej 
organizmus reaguje na fyzikálny podnet 
– v tomto prípade na chlad – vyplavením 
mediátorov. Vplyvom chladového podnetu 
sa z buniek kože a slizníc vyplavuje histamín, 
ktorý zodpovedá za typické príznaky, teda 
za reakcie kože, slizníc a dýchacích ciest. 
Pacienti majú žihľavku, opuchnutú sliznicu, 
kýchajú, slzia, majú upchatý nos, vodnatý 
výtok. U niektorých sledujeme kašeľ a dýcha-
vičnosť alebo abnormálne reakcie drobných 
tepien, napríklad zblednuté končeky prstov.
Navštívte imunoalergiológa. Vylúči alebo 
potvrdí zápal, urobí autoimunitný skrí-
ning, vyšetrí cievy a hladiny hormónov. Na 
diagnostiku najčastejšie používame chladový 
test. Musíme však myslieť aj na iné choroby, 

napríklad na infekčné ochorenia (žltačka, 
mononukleóza, urogenitálne infekty), na 
ochorenia čreva (podobnosť s intoleranciou 
lepku, infekciou Helicobacterom pylori), 
na onkologické ochorenia či na ochorenia 
spojiva (pri autoimunitných ochoreniach). 
Aj pri nich môže nastať sekundárna chladová 
alergia. Nevystavujte sa nízkym teplotám 
a snažte sa vyhýbať stresu. Primerane sa 
otužujte, sprchujte sa striedavo teplou a stu-
denou vodou. Niektorým ľuďom pomôžu 
prírodné doplnky ako ginko, vitamíny, 
minerály, rehabilitačné cvičenia či akupunk-
túra. Ďalší výborne reagujú na autohemo-
terapiu, čiže podávanie vlastnej krvi. Pri 
prejavoch na sliznici nosa je vhodná nosová 
sprcha. Zvyčajne predpisujeme aj lieky zo 
skupiny antihistaminík. Zatiaľ však nemáme 
k dispozícii úplne účinný liek a efekt liečby je 
u jednotlivých pacientov rozdielny. Niekedy 
je liečba neúspešná, lebo lekár nevie odhaliť 
pravú príčinu ochorenia.

MUDr. Monika PA-
LUŠKOVÁ, MBA
všeobecná lekárka 
pre dospelých, Nové 
Zámky
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MUDr. Daniela 
HALMOVÁ
internistka
Centrum prevencie 
a liečby, Bratislava

MUDr. Eva SMÍŠKOVÁ
všeobecná lekárka, 
internistka

Klystír radšej 
nie

Ivan: Členovi rodiny zistili Creutzfeldtovu-Jacobovu chorobu. Čo môžeme čakať? 
V nemocnici nám nikto nič nepovie.

MUDr. Daniela HALMOVÁ

Creutzfeldtova-Jakobova choroba sa 
vyskytuje veľmi zriedkavo a na človeka sa 
pravdepodobne prenáša požitím hovädzieho 
mäsa nakazeného chorobou BSE. Vyliečenie 
v dnešnej dobe ešte nie je možné. Pôvodcami 
sú priony – bielkoviny, ktoré boli objavené 
v súvislosti s hľadaním pôvodcu ochorenia 
hovädzieho dobytka, známeho pod názvom 
ovčia klusavka alebo BSE. Postihnuté zviera-
tá sa vyznačujú agresivitou a trpia ťažkými 
poruchami telesnej koordinácie. Nedokážu 
kontrolovať svoje končatiny, padajú a po 
krátkom čase uhynú. 

Ochorenie sa prejavuje rýchle postupujú-
cou demenciou a abnormálne nekoordino-

vanými pohybmi. V začiatočnom štádiu sa 
často objavujú poruchy spánku, nepokoj, úz-
kosť, niekedy halucinácie. Neskôr má pacient 
neistú chôdzu, kognitívne poruchy,  poruchy 
zraku. Kým je schopný jesť, pomerne často 
má bulímiu, ktorá nápadne kontrastuje 
s postupným chudnutím. Výnimočne sa 
objavuje svrbenie kože. Napokon nastávajú 
ťažké poruchy koordinácie pohybov a zmeny 
osobnosti. Ochorenie trvá niekoľko mesiacov 
až dva roky a končí sa smrťou. Diagnostika 
sa v súčasnosti opiera o klinické príznaky, 
laboratórne testy a vyšetrovacie metódy, kto-
ré vylúčia inú, napríklad cievnu, nádorovú, 
zápalovú, príčinu ťažkostí. 

Choroba šialených kráv

Natália: Moja kamarátka sa snaží zdravo 
stravovať. Často drží očistné kúry, ale aj 
tak má zápchy. Preto si raz za čas dáva 
klystír. Nemôže jej ublížiť?

MUDr. Eva SMÍŠKOVÁ

Nepíšete, čo podľa vás a vašej kamarátky 
znamená stravovať sa zdravo. Niekto si 
takto predstavuje dokonca aj hladovku 
či pôst a v takom prípade je menej častá 
stolica v norme. Osobne nie som zástanca 
klystírov ani črevných spŕch, lebo mám 
skúsenosti, že sa veľmi často naruší mikro-
biálna rovnováha hrubom čreve a ťažkosti 
s vyprázdňovaním sa skôr zhoršia. Vašej 
kamarátke by som odporúčala jesť stravu 
bohatú na vlákninu. Tá sa v prirodzenej 
potrave nachádza predovšetkým v celozrn-
ných výrobkoch, zelenine, ovocí, strukovi-
nách, orechoch a semienkach – vynikajúce 
sú predovšetkým ľanové, tekvicové, slnečni-
cové či sezamové. Niekedy je dobré siahnuť 

aj po potravinových doplnkoch. Vynikajú-
cim zdrojom vlákniny je aj psyllium, čo sú 
semienka z indickeho skorocelu. Výhodné 
prebiotikum je inulín, ktoré okrem iného 
vytvára vhodné podmienky na rast zdravej 
laktoflóry v hrubom čreve, i jablčná vlákni-
na obsahujúca pektín a pšeničné či ovsené 
otruby. Žiadna vláknina však nefunguje 
bez dostatku tekutín, preto na ne netreba 
zabúdať. Denne je vhodné prijať aj tri litre 
nesýtených tekutín. V niektorých prípa-
doch  môžu pomôcť i doplnky s potrebnými 
laktobacilmi.

rápi Vás atopický ekzém, kožná 
alergia či prejavy psoriázy? Vy-

skúšajte prípravky z radu CutisHelp 
zdravotná kozmetika, ktoré odstránia 
nežiaduce kožné problémy a dlhodobo 
zlepšia celkový stav i vzhľad Vašej pokožky. 
Obsahujú unikátny, patentovo chránený 
extrahovaný konopný olej v účinnej lie-
kopisnej kvalite s vynikajúcimi protizá-
palovými a regeneračnými vlastnosťami. 
Pre ekzematikov a iných kožných alergikov 
sú určené konopná masť a krém EKZÉM, 
u psoriázy zvoľte konopnú masť a krém
LUPIENKA alebo pre vlasovú časť šam-
pón LUPIENKA-SEBOREA. Kvalitné 
hypoalergénne výrobky CutisHelp sú 
používané a odporúčané odbornými le-
kármi a nájdete ich výhradne v sieťach 
lekární. Ich čisto prírodná 
báza je vhodná aj pre deti, 
tehotné a dojčiace ženy. 

S CutisHelp 
ZLEPŠÍTE KVALITU 
SVOJHO ŽIVOTA! 

AKO NA EKZÉM 
A PSORIÁZU

NÁŠ PRAKTICKÝ TIP

kármi a nájdete ich výhradne v sieťach 

T

Viac na www.CutisHelp.com
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