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Trápia ma afty
Malé pľuzgieriky v ústach, v krku a na jazyku mi vedia znepríjemniť život na celé
týždne. Bolia tak, že sa nevládzem najesť ani
napiť. Lekár mi spravil testy na imunitu, boli
v norme. Predpísal mi tablety na cmúľanie,
ale nezabrali. Dajú sa afty vôbec vyliečiť?
Vraj existuje tinktúra, ktorá veľmi pomáha.
MUDr. Jarmila
HROZÁŇOVÁ

Afty sú drobné vriedky, vyskytujú sa buď
ojedinele, alebo vo väčšom množstve na sliznici
ústnej dutiny. Sklon k aftám je veľakrát
podmienený geneticky, no nie vždy je jasné,
prečo sú niektorí jedinci na ne náchylní.
Dávame ich do súvislosti s celkovým oslabením
imunitného systému, objavujú sa pred menštruáciou, pri nevyváženej
strave, málokrvnosti, strese. Môžu byť aj prejavom kvasinkovej,
vírusovej alebo bakteriálnej infekcie na slizniciach. Často sa spájajú
s celkovými ochoreniami organizmu. Môže sa nimi prejavovať
potravinová alergia na bielkovinu kravského mlieka, citrusy, orechy
či na plesňové syry. Vyskytujú sa pri autoimunitných ochoreniach,
medzi ktoré patrí napríklad ulcerózna kolitída, Crohnova choroba,
celiakia, cukrovka. Veľmi často sú ich jediný príznak.
Pri liečbe áft sa zameriavame na odstránenie príčiny, teda na
posilnenie imunitného systému, liečbu základného ochorenia alebo
diétu. Je potrebné ošetrovať ich aj lokálne, napríklad aj vami
spomínanou tinktúrou. MY-GA-RA sa skladá z troch zložiek:
tinctura myrrhae, gallarum a ratanhiae. Má výrazné protizápalové,
analgetické i znecitlivejúce účinky, urýchľuje hojenie. Kúpite ju za pár
korún aj bez lekárskeho predpisu, namiešajú vám ju priamo v lekárni.
Na trhu je aj veľa iných prípravkov na lokálne ošetrenie slizníc,
napríklad vo forme gélov Corsodyl alebo Mundisal.
Naše babičky majú odskúšané kloktanie dutiny ústnej olivovým
alebo slnečnicovým olejom. V každom prípade časté afty
nie sú jednoduchý oriešok a vyžadujú veľa trpezlivosti zo strany
pacienta i lekára.

Betakarotén je
provitamín vitamínu
A. Pôsobí ako
antioxidant proti
voľným radikálom,
ktoré poškodzujú
bunky v tele. Pomáha
pri regenerácii kože,
zničenej UV žiarením,
preto je vhodným
doplnkom výživy
v letnom období, keď
plánujete letnú
dovolenku. Môžete ho
užívať aj s inými
doplnkami výživy
a vitamínmi, napríklad
s vitamínom E, ktorý
má tiež priaznivé

antioxidačné
vlastnosti. Neberte
však vyššie dávky
betakaroténu, ako je
odporučené na obale
alebo ako vám ich
predpísal lekár. Ak ste
fajčiarka, užívate ho
zbytočne. Nikotín
odbúrava z tela
vitamíny, najmä
betakarotén, čím sa

dermatologička
Laserové centrum
Dermapoint, Žilina

znižuje jeho účinok.
Tehotná žena by sa
doplnkom s obsahom
vitamínu A mala
vyhýbať alebo ich
užívať len po
konzultácii s lekárom.
Vyššie dávky totiž
môžu plod
poškodzovať a spôsobiť
vývojovú chybu.

Má založené všetky zúbky?
Dcérke pred štyrmi mesiacmi vypadli horné
mliečne rezáky. Nové jej ešte stále nerastú.
Bojím sa, že nemá založené všetky trvalé korene. Máme to v rodine. Čo mám robiť?

imunologička,
alergiologička
Ružinovská
poliklinika,
Bratislava
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MUDr. Mária
PETRÁŠOVÁ
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V lete užívam na pekné zhnednutie betakarotén. Môžem ho kombinovať s inými voľnopredajnými vitamínmi?
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MUDr. Aurel
DUCKO

Vývoj a zakladanie zubov
prebieha pri
vnútromaternicovom vývoji
plodu. Narodené dieťatko má už
napríklad čiastočne
mineralizovanú korunku prvej
trvalej stoličky, ktorá sa
prerezáva v šiestom roku života.
To, že sa zárodky trvalých zubov
nevyvinú počas vývoja plodu,
môže byť geneticky dedičné.
Vašej dcérke vypadli horné
mliečne rezáky, čo znamená, že
už nemali koreň, lebo sa vstrebal
pod tlakom rastúcich trvalých
zubov. Takže je pravdepodobné,

zubný lekár

že nové zúbky onedlho predsa
len vyjdú von. Istotu, či má
založené všetky trvalé zuby, vám
však dá iba panoramatická
röntgenová snímka. Ak nejaký
zúbok založený nie je, môžeme
pomocou ortodontickej liečby,
teda strojčeka, ostatné zuby
poposúvať tak, aby zaplnili
medzeru. V prípade, že dieťa
nemá založené horné druhé
rezáky a posun očných zubov by
bol neestetický, ponechávame
mu mliečny zub alebo pomocou
strojčeka „držíme“ miesto do
osemnásteho roku. Vtedy už
prestáva rásť lebka a na voľné
miesto môžeme vložiť implantát.

