
Ako roky plynú, naše 
telesné schránky pro
dukujú čoraz menej 

tejto kyseliny. „Kyselina hya
lurónová je prirodzenou sú
časťou ľudského tela, hlavne 
bunkových stien, a má mnoho 
funkcií,“ hovorí MUDr. Ivana 
Húšťová. „Vzniká  pomocou 
enzýmov vnútri našich bu
niek a cez bunkovú membránu 
postupne preniká do medzi
bunkového priestoru. Vďaka 
svojej molekulárnej štruktúre 
viaže vodu a získava gélovú 
konzistenciu. Je schopná vodu 
absorbovať, udržať a uvoľňovať 
podľa potrieb organizmu, pre
to je významným prvkom pri 
správnej hydratácii. Má však aj 
ochrannú funkciu, baktériám, 
vírusom a cudzorodým látkam 
dočasne zabraňuje preniknúť 
do vnútra bunky. Dôležitú úlo
hu má aj pri transporte výživ
ných látok.“  

Prvý úbytok poznať 
už okolo 25. roku 

života! Samozrejme, ešte to 
veľmi nevidíme a necítime. 
Pleť, vlasy, nechty, kĺby, všet
ko je svieže a plné sily. No už 
v  tomto období je tu jedno 
„ale“. „Životnosť kyseliny hy
alurónovej v organizme je veľ
mi krátka, takmer dve tretiny, 
ktoré si telo samo vyprodu
kuje, sa v organizme spotre
bujú v priebehu jediného dňa. 

Rýchlosť,  akou sa kyselina 
hyalurónová v tele stráca, je 
veľmi individuálna a závisí 
od životného štýlu, pohy
bovej aktivity, metabolizmu 
a v neposlednom rade aj od 
genetiky,“ vysvetľuje MUDr. 
Húšťová. Aby telu chýbala čo 
najmenej, je rozumné postarať 
sa o pravidelný prísun kyse
liny hyalurónovej už v tomto 
veku. Kyselina hyalurónová je 
dlhodobo osvedčenou a účin
nou dermokozmetickou zlož
kou a ako jedna z pleti vlast
ných látok ponúka množstvo 
výhod: zachováva úroveň 
hydratácie vďaka schopnos
ti priťahovať a viazať vodu. 
Vďaka dodávaniu kyseliny 
hyalurónovej v krémoch bude 
pokožka krásne napnutá a do
konale hydratovaná.

Okolo 40. roku 
života sa vlastná 

produkcia kyseliny hyalu
rónovej v  tele redukuje až 
o 50 %, a to už naozaj vidieť 
aj cítiť! Na stave pokožky, 
ktorá sa uvoľňuje a povoľuje, 
na vlasoch, nechtoch, na sta
ve svalov a aj kĺby začínajú 
pobolievať... Ak ste si teraz 
predstavili injekcie, zadržte, 
pretože tento spôsob apliko
vania kyseliny hyalurónovej 
do tela nie je jedinou cestou. 
Je aj cenovo menej náročné 
bezbolestné riešenie, na kto

Kyselina hya lurónová 
  pre krásu aj pružnosť
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Kyselina hyalurónová so skratkou HA je do veľkej 
miery zodpovedná za pružnosť našich tiel zvonka 
aj zvnútra, za svieži vzhľad, bezbolestné pohyby 

a podieľa sa aj na správnom fungovaní imunitného 
systému. S pribúdajúcimi rokmi jej množstvo v tele 

klesá, čo vidieť nielen navonok, ale prejavuje sa to aj 
bolesťami. Existuje mnoho spôsobov, ako ju telu dodať.

rytmus lieči

„Počas tehotenstva sú klade
né vyššie nároky na cievy, čo 
je aj dôvod častého výskytu 
hemoroidov. Priťažujúcimi 
faktormi sú aj zvýšený tlak 
maternice na konečník a te
hotenská zápcha,“ vysvetľuje 
príčiny skúsený chirurg. Pod
ľa štatistík hemoroidmi trpí 
takmer polovica tehotných 
žien. Tehotné ženy a ženy po 
pôrode najčastejšie trápia tzv. 
vnútorné hemoroidy, ktoré 
nie sú bežným okom viditeľ
né. Prítomnosť vnútorných 
hemoroidov vie zistiť iba le
kár pri vyšetrení konečníka, 
tzv. proktologickom vyšetrení. 
Trvá len pár minút a pre pa
cientku je bezbolestné. Skúse
ný špecialista vie po vyšetrení 
určiť diagnózu s presnosťou až 
95 % a odporučiť tak najvhod
nejšiu metódu liečby.

Vhodná liečba a správny  
čas za zákrok
Aby sa neohrozil plod, po
čas tehotenstva sa hemoroi
dy liečia konzervatívne, t. j. 
pomocou mastičiek, čapíkov, 

homeopatík a úpravou stravy 
bohatej na vlákninu. „Zákroky 
robíme len v prípade najväčšej 
nutnosti, a to z dôvodu rizika 
tzv. Vágového reflexu. Vzniká 
v dôsledku podráždenia ko
nečníka a vyvoláva spomalenie 
funkcií srdca u matky aj plo
du. Po pôrode sa dajú hemo
roidy liečiť už klasicky, napr. 
laserovým zákrokom. Stačí, 
ak mamička preruší dojčenie 
na jeden deň. Zákrok trvá len 
pár minút a nevyžaduje po
byt v nemocnici,“ vysvetľuje 
MUDr. Muranský. „U žien po 
pôrode máme najlepšie skúse
nosti s laserovou liečbou, ktorá 
umožňuje vyliečiť hemoroidy 
v II. – IV. štádiu vrátane kr
vácajúcich hemoroi dov. Táto 
metóda ako jediná umožňuje 
ošetriť celý konečník, a práve 
preto ju podstupuje čoraz viac 
pacientok,“ hovorí odborník.

ré si netreba rezervovať termín 
u lekára a potom rátať s časom 
na hojenie rán a opätovnú apli
káciu o pol roka. Môžete siah
nuť aj po čírej kyseline hyaluró
novej na pitie. Veda a výskum 
pokročili, vďaka čomu je dnes 
už dostupná aj bioaktívna mo
lekulárna kyselina hyalurónová 
v tekutej forme. Jednoducho ju 
pijete a vďaka jej skupenstvu sa 
všetka vstrebe do organizmu. 
Ako keby v sebe mala navigá
ciu, presne odhalí miesta, kde 
v tele chýba a tie vyplní. Okrem 
toho podporuje organizmus 
pri  tvorbe vlastnej kyseliny 
hyalurónovej. Ďalšími nespor
nými výhodami sú dlhodobé 
hydratačné, regeneračné a an
tioxidačné účinky a bezbolest
ný spôsob omladzovania, ktoré 
pôsobí nielen navonok, ale aj 
vnútri tela.

Približne po šesť
desiatke telo pro

dukuje o 90 % menej kyseliny 
hyalurónovej než zamlada, ale 
organizmus ju stále potrebuje. 
Nejaká tá vráska človeku vo 
veku možno pristane, ale nie je 
dôvod mať zníženú kvalitu ži

vota pre bolesti kĺbov, ak je ich 
príčinou nedostatok tekutiny 
v medzikĺbových priestoroch. 
Užívanie kyseliny hyaluróno
vej na pitie pomôže a okrem už 
spomínaných benefitov vitálne 
ženy po šesťdesiatke určite oce
nia aj to, že ich kyselina bude 
nútiť dodržiavať pitný režim. 
Nie je tajomstvom, že deti a ľu
dia vo vyššom veku nemajú 
pocit smädu, preto niekedy za
búdajú prijímať tekutiny v do
statočnom množstve. Kyselina 
hyalurónová na seba dokáže 
naviazať až tisícnásobne viac 
vody, než je jej objem, takže jej 
užívanie nenásilne núti človeka 
dostatočne piť. 

Kde v našom tele sa nachá-
dza kyselina hyalurónová?
• Približne 55 % z celkového 
množstva kyseliny hyaluróno
vej v organizme sa nachádza 
v pokožke. Zvyšok je v slizni
ciach, chrupavke, očiach, teku
tine medzi kĺbmi, pľúcach, ob
ličkách, vo svaloch a v mozgu.
• Dôležitú úlohu má aj pri ho
jení rán a novotvorbe buniek.
• Nachádza sa aj v pupočnej 
šnúre. 

Prečo dodávať telu kyselinu hyalurónovú?
Dôvodov, prečo by sme mali dbať na to, aby mal organizmus kyseli-ny hyalurónovej stále dostatok, je viacero, ale dva sú najvýznamnej-šie a zároveň spolu úzko súvisia: zdravie a mladistvý vzhľad. Keďže HA je súčasťou maziva v kĺboch a zabezpečuje, aby to pri pohybe čo najmenej drelo a bolelo, je dôležité postarať sa o jej dostatok. Lebo ak začnú bolieť kĺby, znamená to problémy s pohybom, a tým 

problémy s líniou, kondíciou 
a nielen mladistvým vzhľadom, 
ale aj pocitom, že sme stále plné 
energie a života. Naopak, ak telu 
zabezpečíme dostatok kyseliny 
hyalurónovej vo vhodnej forme, 
oveľa dlhšie bude vitálny a mla-
distvý celý organizmus. Ideálne je 
dopĺňať ju zvnútra a aj vo forme 
krémov zvonka.

Hyaluron Filler  
hydratačný Booster, 

Eucerin, 30 ml, 19,90 €

10-minútová 
textilná mas-

ka Hyaluron 
Cellular Filler, 

1 ks, 3,99 €

Remodelačný denný krém 
Hyaluron Cellular Filler OF 30, 
Nivea, 50 ml, 16,99 €

Hyalurmed, číra kyselina 
hyalurónová, 100 ml, 
www.pharmamkl.sk, 
46,98 €

Hyalurmed, hydratačný 
denný krém, 30 ml, 
www.pharmamkl.sk, 
39,90 €

Hyaluron Filler 
Vitamin C Booster, 
Eucerin, 3 x 8 ml, 
14,90 €
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Radí MUDr. JúLIUs 
MURANsKý, MPH, 
klinika jedno- 
dňovej chirurgie  
v Bratislave

Som tehotná 
a mám  
zlatú žilu 
Mnohým ženám 
hemoroidy vzniknú počas 
tehotenstva a trápia 
ich aj po pôrode. Kedy 
tento problém riešiť, aby 
sa neublížili bábätku, 
a aké sú možnosti?

TaKTo môžeTe  
hemoroidom  
V TehoTensTVe predísť
 konzumovať jedlá s vyso-
kým obsahom vlákniny
 dodržiavať dostatočný pit-
ný režim (2,5 – 3 litre tekutín, 
ideálne vody, denne),
 dostatok pohybu 
(napríklad 30-minúto-
vá prechádzka denne),
 vhodné polohovanie 
(žena si každý večer 
ľahne na chrbát, zdvih-
ne nohy a oprie ich 
vysoko 
o ste-
nu).

HEMOROidy  AlEBO zlAtá žilA
„Hemoroidy, ľudovo nazývané zlatá žila, 
sú opuchnuté a zapálené žily v koneč-
níku. Konečník a jeho sliznicu vystiela 
hustá cievna sieť, ktorá má za úlohu 
zabezpečiť výživu okolitého tkaniva. 
Problém vzniká, keď sa cievy začnú roz-
širovať, nahromadí sa v nich krv a tvoria 
sa hemoroidálne uzly. Prvými príznakmi 
hemoroidov sú svrbenie a pálenie 
v oblasti konečníka. Následne sa môžu 
pridružiť krvácanie, bolesti, vyklenutie 
konečníka, ale takisto aj nafukovanie,“ 
vysvetľuje MUdr. Muranský.

intenzívny vyplňujúci očný 
krém proti vráskam Hyaluron-
-Filler, Eucerin, 18,09 €


