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Jahôdka 
Marcela: Od narodenia mám 
v jednom oku zväčšenú „jahôdku“. 
Môže byť nebezpečná a signalizovať 
nejakú chorobu?  

MUDr. Tatiana ĎURČOVÁ

Za fyziologických podmienok by rozdiel 
v šírke zreníc nemal byť väčší ako jeden 
milimeter. Asi dvadsať percent ľudí však 
má rôzne široké zrenice. Rozdielnej 
šírke zrenice na pravom a ľavom oku 
odborne hovoríme anizokória. Tento 
stav má rôzne príčiny. Najčastejšie sa 
vyskytuje po použití očných kvapiek – 
po mydriatikách je zrenica rozšírená, 
po miotikách zúžená, ale len prechodne 
a na rôzne dlhý čas. Vzniká tiež po úra-
zoch hlavy alebo chrbtice a pri vážnych 
očných alebo celkových, najmä neuro-
logických ochoreniach. Veľmi zriedkavo 
ide o dráždenie sympatického nervové-
ho systému. Anizokória sa však vysky-
tuje aj fyziologicky, čo je zrejme aj váš 
prípad. Jednu zrenicu máte rozšírenú 
od narodenia, preto pravdepodobne ide 
o vrodenú fyziologickú zmenu, ktorú 
nemusíte riešiť. Očné a neurologické vy-
šetrenie by ste mali podstúpiť vtedy, ak 
by sa tento stav objavil náhle. 

Opuchnutá pera
Marek: Opúcha mi spodná pera a na vnútornej sliznici sa mi tvoria červené hrčky. 
Keď sa dobre vyspím, nebolia ma. Myslím si, že na príčine je stres. Mám si to vší-
mať?

MUDr. Martin LEŠŤAN

Opuchy pier môžu spôsobovať rôzne príči-
ny, napríklad fyzikálno-chemické podnety, 
infekčné, alergické a rôzne systémové 
ochorenia. Dôležité je vyšetrenie, ktoré sa 
zameria na miestny nález. Lekár zistí, či 
je na vnútornej strane pery malý červený 
pľuzgierik, povlak, či z lézie vyteká číra 
tekutina alebo hnisavý obsah. Spýta sa tiež 
na vašu anamnézu – na sprievodné ocho-
renia, ústnu hygienu, používanie ústnych 
vôd a žuvačiek, reakcie na potraviny. Lieč-
ba závisí od príčiny a je preto individuálna. 
Inak sa lieči alergia, inak hnisavé ložisko.

Píšete o vplyve stresu. Stres všeobec-
ne oslabuje imunitu, preto sa v ňom 
skrytý problém skôr prejaví. Na dru-
hej strane, výdatný spánok podporuje 
imunitné mechanizmy. Preto ráno môžu 
byť prejavy miernejšie alebo žiadne. Vo 

vašom prípade by bolo vhodné vylúčiť 
zápalové ložiská – chronický zápal krčných  
mandlí, paradentózu, zápal pod kore-
ňom zuba, infekciu Helicobacterom pylori, 
chronický zápal žlčníka, urogenitálnu 
infekciu a iné príčiny. Zároveň treba vy-
lúčiť možnú alergiu. Do úvahy prichádza 
kontaktná alergia (ak napríklad hráte na 
píšťale), potravinová (v tom prípade by sa 
opuch objavoval po konzumácii nevhod-
ného jedla, mohol by aj svrbieť) alebo 
inhalačná, ktorá je však menej pravde-
podobná. Treba myslieť aj na opuchy 
súvisiace s fajčením, pri ktorom sliznice 
dráždi nikotín či decht. Často sa stretá-
vam s opuchom pri užívaní istej skupiny 
liekov na vysoký krvný tlak. Takto sa 
prejavuje aj nedostatok vitamínov či meta-
bolická porucha. 
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Nepríjemné 
tiky

Jitka: Pred rokom sa mi začali robiť kútiky na oboch stranách úst. Je to dosť otravné. 
Nepomohli žiadne vodičky ani mastičky, ani vitamínové doplnky skupiny B. Ako sa ich 
zbavím?

MUDr. Eva Smíšková

Kútiky na ústach sa zvyknú robiť, ak má 
človek v sére málo železa, zhoršený krvný 
obraz, alergiu na niektorú súčasť zubnej 
pasty, ale tiež pri potravinovej intolerancii. 
Do kožného defektu sa často „nasťahujú“ 
baktérie, najmä z kmeňa stafylokokov, 
alebo kvasinky. Požiadajte všeobecného le-
kára o vyšetrenie krvného obrazu a hladiny 
železa v krvi a o výter z ústnych kútikov na 
mikrobiologické vyšetrenie. Podľa výsled-
kov lokálneho nálezu vás prelieči. Ak bude 

krvný obraz, železo aj mikrobiologické testy 
bez nálezu, mali by ste navštíviť kožného 
lekára alebo imunoalergiológa.

Otravné kútiky

Roman: V blízkej rodine mám človeka 
s Tourettovým syndrómom. Ako sa 
toto ochorenie prejavuje a lieči? Je 
dedičné?

MUDr. Iveta VALACHOVIČOVÁ

Tourettov syndróm patrí medzi vrodené ti-
kové poruchy. Presný spôsob dedičnosti nie 
je dosiaľ uspokojivo preskúmaný. Tiková 
porucha sa začína obvykle pred 21. rokom 
života, prejavuje sa pohybovými i zvukový-
mi tikmi s kolísavou intenzitou. Väčšinou 
pretrváva do dospelosti. Niekedy súvisí 
s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. 
Môže výrazne narúšať sociálny i pracovný 
život človeka, ale pri správnom postupe 
sa dajú prejavy obmedziť. Podmienkou je 
dobrá spolupráca pacienta i jeho okolia. 
Liečba sa zameriava len na potláčanie pre-
javov, samotné ochorenie sa nedá vyliečiť. 
Základom sú režimové opatrenia, zamera-
né na pochopenie ťažkostí a odstránenie 
stresu v súvislosti s prejavmi, a psychote-
rapia. Ak tieto postupy nie sú dostatočne 
účinné, neurológ alebo psychiater volí 

medikamentóznu liečbu, ktorá je prísne 
individualizovaná. Priebežne upravuje 
dávkovanie i výber preparátu podľa účin-
nosti. Táto liečba neodstráni symptómy, ale 
obmedzí ich na znesiteľnú mieru.

Tiky sú spontánne, stereotypné, ale 
nepravidelné pohybové prejavy (naprík-
lad grimasy, pohyby rúk, manipulácia s 
predmetmi, tiež obscénne prejavy) alebo 
zvukové prejavy (mľaskanie, pokašliava-
nie, zložité zvuky, často napodobované ale-
bo odpočuté). Obvykle nemajú nijaký účel 
a väčšinou sa rýchlo za sebou opakujú. 
Pacient ich môže čiastočne vôľou potlačiť, 
ale pri potláčaní zároveň stúpa jeho nut-
kanie vykonať ich. Frekvencia prejavov je 
individuálna, v priebehu dňa môže kolísať 
a výrazne sa zvyšuje pod vplyvom stresu.

poradňa

MUDr. Alexander Schill
Dentálna klinika Schill

Bylinky v dentálnej hygiene. Ktoré sú tie 
najúčinnejšie 
a aké je ich využitie?

Byliniek, ktoré sú známe svojim 
pozitívnym účinkom pri dentálnej hy-
giene je viacero. Napríklad šalvia má silný 
antibakteriálny účinok a napomáha pri 
chorobách ústnej dutiny. Myrha zase ob-
sahuje zložky, ktoré majú silné sťahujúce 
účinky. Je veľmi účinná pri liečbe vriedkov 
a zápalov ďasien. Môžeme spomenúť ešte 
silicu, ktorá sa pre dezinfekčné a utišujúce 
účinky pridáva do zubných pást a ústnych 
vôd. V neposlednom rade zabraňuje aj 
nepríjemnému zápachu z úst. 

Bylinky však nie sú všemocné. Aká 
minerálna látka je pre zdravé zuby 
nenahraditeľná?

Určite fluór. Pre ľudský organizmus je vo 
všeobecnosti veľmi dôležitý. Je nenahra-
diteľný nielen pre zuby, ale chráni napr. aj 
pred osteoporózou a má veľký  význam 
pre cievny systém. Pokiaľ sa zameriame 
na zuby, tak dokáže zvyšovať pevnosť 
skloviny, odolnosť pred zubným kazom, 
remi-neralizuje sklovinu, znižuje citlivosť 
zubných krčkov, má antibakteriálny úči-
nok. Existujú dva spôsoby fluoridácie a to 
vonkajšia a vnútorná. Vonkajšia spočíva 
v používaní zubných pást a ústnych vôd. 
Vnútorná je zabezpečená najmä príjmom 
potravy, ako je hrozno, morské ryby, 
sušené hrozienka, koreňová zelenina, 
špenát.
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