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Resekcia nie
Helena: Raz ročne dostávam
infúziu proti osteoporóze. Treba
mi vytrhnúť zub, ktorý sa rozlámal.
Ostal len koreň, bolí a opúcha.
Nechcú mi spraviť resekciu, lebo
mi vraj hrozí osteonekróza čeľuste,
ktorá sa ťažko hojí. Čo je to? Možem
si dať koreň vytrhnúť?

MUDr. Aurel DUCKO
Osteonekróza je zriedkavá, ale vážna
komplikácia. Vzniká u pacienta liečeného bisfosfonátmi, ku ktorým patrí aj
spomínaná infúzia. Osteonekróza sa
prejavuje ako otvorená rana v čeľusti
s odumretou kosťou, ktorá sa nehojí, a sprevádza ju bolesť, zápach z úst
a často aj hnisavý výtok. Riziko vzniku tejto komplikácie zvyšuje aj malý
chirurgický zákrok – vami spomínaná
resekcia koreňového hrotu. Píšete, že
máte rozlámaný boľavý koreň, ktorý
často opúcha. Je nutného čo najjemnejšie ho odstrániť, lebo baktérie, ktoré
obsahuje, spôsobujú okolitý zápal kosti,
ktorý môže viesť k ďalším neželaným
komplikáciám.
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Ani mlieko, ani strukoviny
Zita: Sedem rokov ma nafukuje, občas mám hnačky. Tieto ťažkosti mám po mliečnych jedlách, vajciach, strukovinách, kapuste, karfiole, brokolici, reďkovke, pečenej,
varenej alebo dusenej cibuli. Lieky nezaberajú, alebo len velmi málo. Postupne som
nahradila kravské mlieko sušeným sójovým, ryžovým, ovseným. Vajcia, kde sa dá,
nahrádzam sójovou múkou. Do zápražky som prestala používať cibuľu. Čo mám ešte
robiť?

MUDr. Iveta VALACHOVIČOVÁ

MUDr. Iveta
VALACHOVIČOVÁ
súkromné neurologické a rehabilitačné
centrum, Bratislava

MUDr. Marcel
KUSIN
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Nemocnica Malacky

Z vašej otázky nie je jasné, či máte kompletne poškodený ramenný pletenec, alebo
len niektorú jeho časť. Oblasť ramenného pletenca súvisí
s krčnou chrbticou
aj s hornou
končatinou. Má
prepojenia aj
s kľúčnou kosťou a prvým
rebrom. Veľmi
dôležité sú svaly,
cievne zväzky
a nervové
korene. Najvýraznejším
príznakmi je
paréza, teda
obrna svalov
rôzneho
stupňa

a porucha citlivosti. Môže ísť o obrnu pleca
a celej hornej končatiny alebo je poškodené len plece, pričom funkcia ruky je
zachovaná, alebo je ochrnutá ruka, pričom
plece funguje.
Tieto poškodenia najčastejšie vznikajú
pri nárazoch na rameno (motocyklisti,
snoubordisti), ale môžu byť i neúrazové,
čo je aj váš prípad. Uvádzate, že problém
máte od narodenia, preto usudzujem, že
mohlo ísť o pôrodné poranenie spôsobené
napríklad kliešťovým pôrodom. Vtedy
častejšie vzniká horný typ obrny ramenného pletenca. Vaša prognóza závisí od
mnohých faktorov, ktoré sa bez podrobnej
anamnézy a vyšetrenia nedajú odhadovať. Preto vám odporúčam objednať sa na
neurologické, prípadne EMG vyšetrenie.
Cielená rehabilitačná liečba vám určite
pomôže čo najoptimálnejšie zvládnuť
niektoré bežné pohyby.
2 mesačný program obsahuje:
minimálne 32 tréningov podľa vlastného
výberu - boKWa, Zumba, bodY pump FX, tabata, boX,
Katanato, spinning, aerobiC + vstupná KonZultáCia,
ediéta (7 dní detoX), spaľovač tuKov (30 dní),
1x meChaniCKá lYmFodrenáŽ, 1x Úprava vlasov,
KoZmetiCKý balíčeK + počas trvania
moŽnosť vYuŽitia všetKýCh sluŽieb Klubu.
ZačiatoK: KedYKoľveK v priebehu mesiaCov máj a jÚn 2013

Na vrcholový šport zabudnite

MUDr. Eva Smíšková
Nepíšete, či ste absolvovali nejaké vyšetrenia, ktoré by mohli viesť k odhaleniu
problémov. Dlhodobé problémy s trávením sú jednou z najčastejších ťažkostí
v ambulancii všeobecného lekára. Najskôr
treba urobiť základné vyšetrenie z krvi,
kultiváciu stolice, či ťažkosti nezapríčiňuje kvasinka premnožená v čreve alebo
prítomný helikobater. Ultrasonografickým
vyšetrením sa zase zobrazí morfológia
žlčníka a pankreasu.
Ak tieto vyšetrenia nevysvetlia pôvod
ťažkostí, potom treba uvažovať o intolerancii potravín na širšej báze. Keď netolerujete

mlieko ani vajcia, nemusíte tolerovať ani
iné zložky potravy. Intolerancia potravín
je dnes veľmi častá. Dá sa odkryť prísnou
eliminačnou diétou a vedením stravovacieho denníka. V niektorých zdravotníckych
zariadeniach sa dá otestovať štyridsaťdeväť
až dvesto zložiek potravín. Toto vyšetrenie
však neuhrádza zdravotná poisťovňa. Treba myslieť aj na histamínovú intoleranciu,
pri ktorej je v čreve nedostatok enzýmu
diaminooxidázy. Ak sa nič zo spomínaného nepotvrdí, je vhodné obrátiť sa na
špecialistu – gastroenterológa a imunoalergiológa.

Petra: Do štrnástich rokov som športovala a nemala som nijaké problémy. Potom sa
to zmenilo. Začal mi vyskakovať lakeť, palec... Teraz mám osemnásť a som po operácii
oboch kolien. Momentálne mi spôsobuje problémy chrbtica. Musím prestať športovať?
Čo mi pomôže?

MUDr. Marcel KUSIN
Z vášho opisu neviem zistiť, či ste mali
v minulosti úrazy. Ak nie, zrejme ide o typ
hypermobility kĺbov, pre ktorý vrcholové
športové aktivity nie sú vhodné. Inak vám
hrozí poškodenie kostrovo-svalového aparátu. V období puberty váš organizmus prešiel
hormonálnymi zmenami, ktoré pravdepodobne prispeli k zhoršeniu ochorenia. Mali

by ste chodiť na špeciálnu rehabilitáciu,
zameranú na spevnenie problematických
kĺbov a svalového korzetu chrbta. Inou
možnosťou je plávanie alebo vytrvalostné
cvičenie, napríklad vo fitcentre, pod dohľadom odborníka, ktorý vie o vašich problémoch a vhodne vám prispôsobí záťažovú
a pohybovú aktivitu.
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MUDr. Aurel DUCKO
zubný lekár
súkromná zubná ambulancia, Bratislava

Katka: Od narodenia mám poškodený
pravý ramenný pletenec. Čo by pomohlo zlepšiť funkciu ruky? Je možná
operácia? Pomohlo by mi cvičenie?
Mám 24 rokov.
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