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Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) w postaci rutozydu 
trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania: w stanach niedoboru 
kwasu askorbowego. W stanach większego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wiru-
sowe, w tym grypa). Pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do 
stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na rutozyd lub kwas 
askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gro-
madzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do 
nadmiaru żelaza w organizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ  Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ 
NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO BĄDŹ SKONSULTUJ 
SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.
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Szanowni Czytelnicy!
 

Właśnie przywitaliśmy Nowy Rok. 
Pełni nadziei, że będzie lepszy od 
swojego poprzednika, składali-

śmy sobie życzenia zdrowia, a to przecież 
najcenniejszy dar jaki możemy otrzymać 
od losu. Ale nasze zdrowienie pozostaje 
zupełnie poza naszym wpływem. W du-
żej mierze sami kształtujemy codzienne 
samopoczucie, zwalczamy dolegliwości, 
jak i czynimy starania aby im świadomie 
zapobiegać. Życzyłbym sobie, aby nasze 
czasopismo (od niedawna pod nowym ty-
tułem „Porady z Apteki”) przyczyniło się 
wydatnie do pogłębiania Państwa wiedzy 
oraz rozbudzało ciekawość na tematy, które 
przecież każdemu z nas z różnych powodów 
są bardzo bliskie. Zachęcam Państwa do 
kontaktu, do przekazywania nam swoich 
opinii i spostrzeżeń, abyśmy mogli two-
rzyć wydawnictwo, które będzie dla Was 
- naszych Czytelników - przewodnikiem po 
tajnikach ludzkiego zdrowia.
 
 Jak bardzo jest to krucha materia, do-
słownie i w przenośni możemy przekonać 
się, doznając urazu. Wystarczy ułamek se-
kundy, a nagła i niespodziewana sytuacja 
może doprowadzić do poważnej kontuzji. 
W okresie zimowym jesteśmy szczególnie 
narażeni na ryzyko uszkodzenia stawów, 
naderwania więzadeł czy złamania kości. 
Dotyczy to zarówno osób oddających się 
sportom zimowym, jak i ludzi, którzy ła-

mią sobie kończyny wychodząc po świeże 
pieczywo na śniadanie. Złamania należą do 
najczęściej występujących powikłań kolizji 
drogowych, a złamanie kręgosłupa w od-
cinku szyjnym jest bezpośrednim powodem 
zgonu. Poruszanie się w okresie zimowym 
wymaga większej rozwagi, zaopatrzenia się 
we właściwe obuwie, przygotowania chod-
ników i dróg, aby zminimalizować ryzyko 
upadku. Osoby młode i sprawne powinny 
z empatią odnosić się do osób starszych. 
Wystarczy pomyśleć o dziadku, babci czy 
nawet sąsiadach, ludziach w starszym wie-
ku, aby nie narażać ich na ryzyko złamań, 
należy pomóc im w codziennych obowiąz-
kach. Pamiętajmy, że osoby starsze z reguły 
mają znacznie słabsze kości w porównaniu 
do ludzi młodych. Szczyt masy kostnej, a co 
za tym idzie jej największa wytrzymałość, 
przypada na wczesne lata trzydzieste na-
szego życia. W następnych latach, w szcze-
gólności kobiety, narażone są na znaczne 
osłabienie kości, chociażby na skutek zmian 
hormonalnych. To proces naturalny, które-



Multi Omega 3 Junior jest bogata w  nienasycone kw. 
tłuszczowe omega 3 – EPA i DHA, wyjątkowy, przyjemny 
smak, wspomaga rozwój umysłowy  dziecka, dodatkowo 
bogaty kompleks witamin i mikroelementów  (A, C, D, E, 
kompleks witamin z grupy B, cynk i jod) i mikroelemen-
tów, podwójna porcja (200% RWS*) dla witaminy D3 wspo-
magają rozwój fi zyczny. 
Porcja dzienna 1-2 łyżeczek (5-10 ml)

Multi Omega  jest bogata w  nienasycone kw. tłuszczowe 
omega 3 – EPA i DHA, wyjątkowy, przyjemny smak, wspo-
maga rozwój umysłowy  dziecka, dodatkowo bogaty kom-
pleks witamin i mikroelementów  (A, C, D, E, kompleks wi-
tamin z grupy B, cynk i jod) i mikroelementów, podwójna 
porcja (200% RWS*) dla witaminy D3 wspomagają rozwój 
fi zyczny. 
Porcja dzienna 1-2 łyżeczek (5-10 ml)

Szczegółowe informacje o produktach: www.domowaapteczka.pl  
Producent: Domowa Apteczka ul. Myśliwska 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki *RWS referencyjne wartości spożycia

WYJĄTKOWY SMAK BEZ POSMAKU RYBY

Tran z rekina grenlandzkiego zawiera alkiloglicerole (obec-
ne także w mleku matki) stymulujące układ odpornościo-
wy. Chętnie przyjmowany przez dzieci i dorosłych,  teraz 
już dla dzieci powyżej 1 roku życia kompleks 6  dodat-
kowych składników wspomagających odporność: selen, 
cynk, witaminy: A, C, D, E, opakowanie 250 ml dostępne 
w dwóch wersjach smakowych, dostępny również w op. 
165 ml, porcja dzienna 1-2 łyżeczki (5-10 ml). W procesie 
produkcji nie użyto cukru – bezpieczny dla diabetyków.

Multi Omega 
Multi Omega 3 Junior 

Bystrzy i zdrowi!

Odporność w dobrym smaku

Syrop o smaku owoców 
tropikalnych 250 ml
suplement diety

Syrop o smaku owoców Syrop o smaku owoców 
tropikalnych 250 ml
suplement diety

Odporność w dobrym smaku

Tran z rekina grenlandzkiego
• syrop o smaku malinowym 165 ml i 250 ml
• syrop o smaku mango i brzoskwini 250 ml
suplement diety
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Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

go skutków nie da się odwrócić w sposób 
doraźny. Aby właściwie zadbać o stan swo-
ich kości, należy o tym myśleć od dziecka. 
Rolą rodziców jest nadzór nad właściwym 
zbilansowaniem diety swoich dzieci. Tylko 
regularna podaż pokarmów bogatych w na-
turalny wapń oraz witaminy D3 i K2 może 
wpłynąć na wysoki pułap szczytowej masy 
kostnej. Kilka razy zdarzyło mi się zadać 
pytanie osobie stosunkowo młodej, która 
doznała charakterystycznego złamania ręki 
w nadgarstku, na skutek potknięcia i pod-
parcia się – czy pije mleko, często jada jaja, 
sery? Zawsze w takich sytuacjach pada 
odpowiedź w rodzaju: - Nie toleruję laktozy, 
od dziecka nie lubię zapachu mleka, mam 
uczulenie na jajka...
 Szanowni Państwo, w dobie szybkie-
go rozwoju cywilizacyjnego bardzo łatwo 

utracić to, co wydaje się być najważniejsze. 
A mianowicie świadomość, że człowiek jest 
ważnym, ale jedynie elementem wielkiej 
biologicznej układanki. W aptekach trudno 
szukać jest preparatów, które czynią cuda, 
co najwyżej doraźnie łagodzą dolegliwości. 
Aby zadbać o moc swoich kości i nie narażać 
się na ryzyko złamań czy zwichnięć, szcze-
gólnie w okresie zimowym, w sposób stały 
uzupełniajmy pulę wapnia oraz witamin D3 
i K2, o co tak bardzo apeluje dzisiaj medy-
cyna.
 Drodzy Czytelnicy – życzę Wam dobrego 
roku 2017!!!

R E k L A M A



Wskazania do stosowania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych 
z kaszlem. Od 1 roku życia. 

Przeciwwskazania: leku Prospan® nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję 
czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Syrop nie zawiera ani cukru, ani alkoholu. 
Przed zastosowaniem zawsze należy zapoznać się z pełną informacją o leku. 
Podmiot odpowiedzialny: Salveo Poland. Nr pozwolenia M.Z.: 8151. Lek wydawany bez recepty. 

100 ml syropu zawiera wyciąg z liści bluszczu pospolitego DER(5-7,5;1) - 0,7 g Syrop na kaszel
PROSPAN®

Syrop na kaszel

Pastylki na gardło Isla® pomagają dorosłym i dzieciom w złagodzeniu drażniącego kaszlu, irytującego drapania w gardle i rozwią-
zaniu problemu chrypki. Isla działa nawilżająco i regenerująco. Ze względu na unikalny skład bez obaw używane są przez kobiety 
w ciąży i matki karmiące, a dodatkowo Isla® Mint i Cassis nie zawiera cukru, co oznacza, że mogą ją stosować również cukrzycy.

Cztery 
wspaniałe 
smaki 
pastylek 
Isla:

Postać preparatu: 30 pastylek. 
Podmiot odpowiedzialny: Salveo Poland. 

Rodzaj produktu: wyrób medyczny.

• O łagodnym, ziołowym smaku• O smaku imbiru z miodem
• O łagodnym smaku mięty pieprzowej
• Bez cukru

• O smaku czarnej porzeczki
• Zawierają dodatek witaminy C
• Bez cukru

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NICORETTE® SPRAY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów 

odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. 

NICORETTE® COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 

lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania 

lekarza. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat; stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

Anemia 

r e k l a m a



Jak się okazuje, przypadłość ta doskwiera 
dość sporej liczbie osób, które uważają 
się za zupełnie zdrowe i często w ogóle 

nie zauważają drobnych, ale dość istotnych 
oznak tej choroby. Nazywana również nie-
dokrwistością anemia może doprowadzić 
do poważnej dysfunkcji całego organizmu. 
Zazwyczaj uważa się, że chorują osoby nie-
dożywione, wychudzone, a tymczasem oka-
zuje się, że w równym stopniu zapadają na 

nią osoby z prawidłową masą ciała, a także 
nieco cięższe.

Najczęstszą przyczyNą są Niedobory 
takich związków jak: żelazo, kwas 
foliowy i witamiNa b12, a także nad-
mierna utrata krwi i niektóre choroby, np. 
wrzody żołądka, celiakia czy niedoczyn-
ność tarczycy. Objawy anemii we wczesnym 
stadium choroby najczęściej lekceważymy,  

Symptomy, których nie należy 

lekceważyć
Anemia 
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zrzucając to na konto zmę-
czenia codziennymi obo-
wiązkami i brakiem czasu 
na odpoczynek. Choroba 
jest nazywana niedokrwi-
stością ze względu na 
niską liczbę czerwonych 
krwinek lub ich zmniej-
szoną zdolność transpor-
towania tlenu do komórek, 
tak aby w pełni zaspokoić po-
trzeby fizjologiczne organizmu. 

choRoBA MA Dość NiESPEcyFicZNE 
SyMPtoMy, któRE MoGą WyStęPoWAć 
PojEDyNcZo, co ZNAcZNiE koMPLikujE 
PoStAWiENiE PRAWiDłoWEj DiAGNoZy 
PRZEZ LEkARZA. 

NiepokoJące sygNały to:

•	 ciągłe zmęczeNie, które występuje 
niezależnie od ilości przespanych godzin

•	 bóle głowy charakteryzujące się tym, 
iż nawet po przyjęciu środka przeciwbó-
lowego ból ustępuje na krótko i powraca 
za jakiś czas; jest to skutkiem rozszerza-
nia naczyń tętniczych w głowie, które za 
cenę ochrony mózgu przed niedotlenie-
niem powodują ucisk i ból.

•	 Niemiarowe bicie serca – kołata-
Nie - wystąpienie tego objawu świadczy 
o zaawansowanym stadium anemii i nie-
sie za sobą konieczność wizyty u spe-
cjalisty, nawet kardiologa.

•	 obfite miesiączki - powodują więk-
szą niż przyjęta norma utratę krwi, co 
niesie konsekwencje chorobowe. Jeśli 
mowa o utracie krwi, to należy również 
mieć na uwadze zabiegi czy operacje, 
podczas których niekiedy konieczne jest 
uzupełnienie ilości krwi, celem regene-
racji całego organizmu.

•	 zmiaNy Nastro-
ju - jest to najbardziej 
niecharakterystyczny 
symptom, ale nie mniej 
ważny niż pozostałe 
i bardzo często lek-
ceważony ze względu 
na przyzwyczajenie do 

stresu towarzyszącego 
niemal na każdym kroku 

na tyle, że zdenerwowanie 
czy kłopoty z koncentracją pod-

ciągamy raczej pod ten aspekt życia, 
a nie umiejscawiamy jako chorobę, a tym 
bardziej niedokrwistość.
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choroba ma dość 
niespecyficzne symptomy, 
które mogą występować 
pojedynczo, co znacznie 
komplikuje postawienie 
prawidłowej diagnozy 

przez lekarza. 



•	 bladość skóry i błoN śluzowych - 
skóra jest nie tylko blada, ale także sucha 
i szorstka, natomiast błony śluzowe, 
którym zabarwienie nadaje hemoglobina 
zawarta w krwinkach, stają się niena-
turalnie blade i pojawia się bolesność 
dziąseł czy języka.

•	 wypadaNie włosów, łamliwość 
pazNokci, zajady w kącikach ust - 
organizm sam wybiera mózg czy serce 
jako „ważniejsze” i priorytetowe miejsca 
dostawy potrzebnej ilości tlenu, zatem 
włosy czy paznokcie są trochę dalej na 
„trasie” transportu. Skutkuje to przede 

wszystkim nieestetycznym wyglądem 
powyższych, a co za tym idzie niekom-
fortowym samopoczuciem pacjenta. 
Także bolesne ranki powstające w kąci-
kach ust, tzw. zajady niestety z reguły 
nie goją się po użyciu specyfików, np. 
maści. Problem zniknie jeśli uzupełnimy 
poziom brakujących mikroelementów.

BadaNia
aby lekarz stwierdził wystąpieNie 
Niedokrwistości, koNieczNe jest wy-
koNaNie podstawowego badaNia krwi 
- morfologii i dodatkowo ozNaczeNie 
poziomu żelaza i witamiNy b12. 
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Tę ostatnią można aplikować jedynie w po-
staci dość bolesnych zastrzyków, które 
o wiele lepiej i szybciej uzupełniają niedobór 
tej ważnej witaminy niż preparaty w tab-
letkach.

LeczeNie
Najlepszą alternatywą jest oczywiście 
zmiana diety, tak aby znalazły się w niej 
zwiększone ilości pożądanych składników. 
I tak najważniejszym do uzupełnienia jest 
poziom żelaza. 

bogate w teN pierwiastek są przede 
wszystkim: podroby, czerwoNe mięso 
i ryby, a także produkty mleczNe, jaja 
- szczególNie żółtka, pietruszka czy 
szpiNak. Powinniśmy także jeść brokuły 
i rośliny strączkowe, które oprócz tego, że 
obfitują w białko, zawierają naprawdę solid-
ne dawki żelaza. Co istotne, żelazo wchłania 
się lepiej w obecności witaminy C, tak więc 
można bez obaw pić wodę z sokiem z cytry-
ny w zasadzie na krótko przed przyjęciem 
żelaza. Absolutnie zakazane jest popijanie 
tabletek z żelazem colą, kawą czy herbatą. 
Zawarte w tych napojach kofeina czy teina 
znacznie utrudniają przyswajanie go przez 
nasz organizm.

zdarza się, że sama dieta to za mało 
aby zNaczNie poprawić wyNiki i wy-
leczyć aNemię. lekarz wówczas 
ordyNuje koNkretNe preparaty, Np. 
w tabletkach czy też w syropie - dla 
dzieci, które dość szybko uzupełNią 
Niedobór miNerału w orgaNizmie. Nie-
stety w tym przypadku Nie obejdzie 
się bez miNusów, bowiem preparaty 
żelaza często powodują zaparcia, 
którym Na szczęście możNa zapobiec 
dostarczając orgaNizmowi sporych 
dawek błoNNika.

M.S.
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Czynniki obeCne we 
krwi, które obrAzują 
występowAnie Anemii 
to:

•	 rbc - czerwone krwinki – norma 
4,0-5,4M/ul - niższy wynik świadczy 
o anemii

•	 mcV - erytrocyty – norma 80-97fl. 
Wynik powyżej to efekt anemii spo-
wodowanej brakiem witaminy B12 lub 
kwasu foliowego, a wartości poniżej 
świadczą o niedoborze żelaza

•	 hgb – hemoglobina - norma 
6,8-9,3mmol/l lub 12-16g/dl. Niskie 
wartości sugerują anemię

•	 mchc - średnia zawartość hemoglobi-
ny w krwince - norma 31-36g/dl

•	 htc hematokryt - norma 37-47%. 
Wartość zależy od stanu nawodnienia 
organizmu, niskie wartości przemawia-
ją za anemią.
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jedną z największych tajemnic życia,  
która nurtowała ludzi od dawien dawna 
jest rozwój człowieka oraz przekazywanie 
cech z pokolenia na pokolenie. od wieków 
ludzi interesowało to, w jaki sposób cechy 
są przekazywane dzieciom przez rodziców. 
pierwszym naukowcem, który opisał 
podstawowe prawa dziedziczenia cech był 
grzegorz mendel

Co dziedziczymy 

genetycznie?



Dowiódł on, że geny mogą być recesywne 
albo dominujące, a płeć jest uwarunkowa-
na posiadaniem odpowiednich chromoso-
mów. Kobieta posiada dwa chromosomy X, 
mężczyzna ma jeden chromosom X i jeden 
Y. W chromosomie Y są w zasadzie tylko 
geny odpowiedzialne za cechy związane 
z płcią męską. Geny recesywne, znajdujące 
się w chromosomie X, ujawniają się u każde-
go mężczyzny i występują o wiele częściej 
niż u kobiet. Mendel, który był prekursorem 
w dziedzinie genetyki, stworzył także prawo 
niezależnego dziedziczenia cech. Udowodnił, 
że przy krzyżowaniu się dwóch organizmów 
różniących się więcej niż jedną cechą, każda 
z cech dziedziczy się niezależnie.

badaNia meNdla koNtyNuował iNNy 
Naukowiec, thomas morgaN, który 
zauważył, że geNy mogą układać się 
w chromosomach parami, co powo-
duje dziedziczeNie koNkretNych cech. 
Chromosomy zawarte w spermie i komórce 
jajowej przenoszą tysiące genów, a każdy 
z nich odpowiada za jakąś cechę.

Jak już wiemy, geny dzielimy na dominujące 
i recesywne. Gdy spotka się gen dominują-
cy, odpowiedzialny na przykład za kręcone 
włosy, z genem recesywnym, odpowiedzial-
nym za proste włosy, to najprawdopodob-
niej dziecko będzie miało kręcone włosy. 
Nie zawsze jednak gen silniejszy, jakim jest 
gen dominujący, będzie decydującym. Może 
zdarzyć się też tak, że chociaż rodzice mają 
ciemne włosy, to dziecko będzie miało włosy 
jasne. Wówczas należy przypuszczać, że 
rodzice mogli mieć jasnowłosego przodka 
i mogą być nosicielami recesywnego genu 
jasnych włosów. W chwili zapłodnienia po-
łączyły się dwa geny recesywne i potomek 
będzie blondynem.

w przypadku koloru oczu jest podob-
Nie jak w przypadku włosów. Domi-
nującym genem jest gen odpowiedzialny za 
ciemną barwę oczu. Może jednak się zdarzyć 

W chwili zapłodnienia, za materiał 
genetyczny dziecka odpowiedzialnych 

jest 46 chromosomów. 23 chromosomy 
zawarte są w komórce jajowej matki 

i 23 w spermie ojca. łączą się ze 
sobą za pomocą cieniutkich włókien. 

Wówczas to powstaje zygota, która ma 
już zaprogramowaną płeć, kolor oczu, 
włosów, iloraz inteligencji oraz to, na 

jakie choroby będzie narażona. W każdej 
parze chromosomów jeden pochodzi 
od mamy, a drugi od ojca dziecka, ale 
potomek nigdy nie będzie w połowie 

podobny do jednego i drugiego rodzica, 
ponieważ geny odpowiedzialne za 

wygląd mogą występować w różnych 
wariantach.
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Wyjątkowe produkty
dla wyjątkowych

Mam!

tak, że rodzice mający brązowe oczy będą 
mieć dziecko o niebieskich oczach. Stąd na-
suwa się wniosek, że oboje rodzice mieli 
niebieskookich przodków i odziedziczyli po 
jednym genie recesywnym, odpowiedzial-
nym za błękitną tęczówkę. Natomiast jeżeli 
jedno z rodziców ma dwa geny dominujące 
odpowiedzialne za ciemne oczy, to jego po-
tomek nigdy nie będzie miał jasnych oczu. 
Zielone i piwne oczy pojawiają się u nowo-
narodzonych dzieci zazwyczaj wtedy, kiedy 
odziedziczą po jednym wariancie odpowie-
dzialnym za oczy ciemnobrązowe i niebie-
skie. Za kolor oczu, jak i włosów, odpowiada 
barwnik zwany melaniną. Jednak należy 
pamiętać, że podczas powstawania melani-
ny zachodzi wiele skomplikowanych reakcji 
z udziałem białek, enzymów i receptorów, 
które również mają swój udział w pigmen-
tacji. Czasami dochodzi też do pojedynczych 

mutacji ważnego genu, który ma wpływ na 
kolor, a jest to gen OCA2 i wówczas kolor 
oczu zależy od ich umiejscowienia.

Efektem działania genów jest również to, 
że kolejne pokolenia w rodzinie w tym sa-
mym miejscu mają znamię. Dziedziczymy 
też skłonność do znamion rożnego rodzaju: 
łojotokowych, naskórkowych, barwniko-
wych. Jeżeli mama w dojrzałym wieku ma 
wiele znamion barwnikowych, to w zasadzie 
dziecko też to czeka.

grupy krwi u dzieci dziedziczoNe są 
od rodziców NiezależNie od czyNNika 
rh. Grupa krwi jest jedną z nielicznych cech 
osobniczych, które dziedziczy się w prosty 
i przewidywalny sposób. Grupy krwi A i B to 
grupy dominujące, podczas gdy grupa 0 jest 
recesywną. Natomiast antygen Rh+, który 

R E k L A M A
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znajduje się na czerwonych krwinkach kwi, 
jest dominujący, a Rh- to cecha recesywna.

Naukowcy dowiedli rówNież, że przy-
stojNy mężczyzNa przekazuje urodę 
główNie córkom a Nie, jak wcześNiej 
sądzoNo, syNom. Córki przejmują urodę po 
ojcu i po matce. Synowie dziedziczą po ojcu 
ogólną budowę ciała i część rysów twarzy. 
Synowie nie mogą liczyć, że geny, które 
gwarantują urodę, przejmą po matkach.

Nasza iNteligeNcja rówNież zależy 
w dużej mierze od przekazaNych ge-
Nów (około 70%). Naukowcy dowiedli, 
że około 20 tysięcy genów bierze udział 
w formowaniu mózgu. Iloraz inteligencji, 
zdolności muzyczne, plastyczne czy łatwość 
uczenia się na przykład języków obcych 
czy przedmiotów ścisłych mają podłoże 
genetyczne. Pierwszy poznany gen odpo-
wiedzialny za inteligencję znajduje się na  
6 chromosomie. Jednak nie tylko geny mają 
wpływ na inteligencję, również wychowanie 
i środowisko, w którym dorastamy oraz 
odpowiednia stymulacja procesów myślo-
wych w dzieciństwie i zdolność radzenia 
sobie z emocjami czy wytrwałość.

geNy zNacząco wpływają też Na 
Naszą osobowość. Niektóre cechy 
charakteru jak towarzyskość, im-
pulsywNość, determiNacja czy wy-
trwałość zależą w około 40% od 
odziedziczoNych geNów. W 11 chro-
mosomie znajduje się odpowiedzialny za 
wytwarzanie dopaminy gen D4DR. Od ilo-
ści tego neuroprzekaźnika zależy nasze 
samopoczucie oraz zdrowie. Kiedy D4DR 
jest genem długim, wówczas zmniejsza on 
wrażliwość receptorów dopaminy i to po-
woduje trudności w osiągnięciu dobrego 
nastoju. Między innymi dlatego niektórzy 
ludzie prawie zawsze są weseli, a inni są 
apatyczni i bardzo często się złoszczą. Rów-
nież w genach mamy zapisane inne cechy 
osobowości, jak na przykład skłonność do 
agresji czy okrucieństwa. Niestety skłonność 
do innych zachowań patologicznych jest też 
w dużym stopniu dziedziczna. Całe szczęście, 
że bardzo rzadko następują mutacje, których 
wynikiem jest dodatkowy chromosom Y, 
powodujący to, że niektórzy są wyjątkowo 
niebezpieczni. Najlepiej poznanym genem 
kontrolującym cechy psychiczne jest gen 
kontrolujący oksydazę monoaminową A. 
Mutacje w tym genie prowadzą do zaburzeń 
w działaniu neurotransmiterów, co potęguje 
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gwałtowną reakcję na stres. Warianty tego 
genu powiązano z uzależnieniami, skłon-
nością do depresji czy nadmiernej agresji. 
Temperament człowieka również jest uwa-
runkowany genetycznie. Jest on związany 
z genami, które odpowiadają za kodowanie 
odpowiednich hormonów czy neurotrans-
miterów oraz czynników kontrolujących ich 
uwalnianie.

geNy są rówNież odpowiedzialNe za 
wiele chorób. Znanych jest około 7000 
chorób genetycznych. Szacuje się, że każdy 
człowiek jest nosicielem 7-10 mutacji poważ-
nych błędów w sekwencji DNA. Mutacje ge-
nów mogą być przyczyną powstania chorób 
genetycznych, ponieważ uszkodzony gen nie 
przekazuje poprawnych instrukcji naszemu 
organizmowi. Gdy w rodzinie wystąpiła jakaś 
wada genetyczna, wtenczas istnieje pewne 
ryzyko urodzenia chorego dziecka. Jeżeli 
każde z rodziców będzie miało po jednym 
genie tej samej choroby, to ryzyko odzie-
dziczenia choroby wynosi 25%. Większe 
ryzyko zachorowania występuje wtedy, gdy 
jedno z rodziców ma gen dominujący. W tym 
przypadku ryzyko wzrasta nawet do 50%. 

zdarza się rówNież, że dziecku zosta-
Nie przekazaNych więcej Niż 46 chro-
mosomów, co grozi upośledzeNiem 
(zespół dowNa).

Choroby i skłonności do niektórych scho-
rzeń, uwarunkowane przez geny, dzielimy na:

•	 aberracje chromosomowe, czy-
li wszelkiego rodzaju zmiany w licz-
bie chromosomów; w tym przypadku 
zmiany genetyczne decydują o całym 
życiu, przy czym stopień niepełno-
sprawności może być bardzo różny. 

•	 choroby jedNogeNNe - choroby, 
gdzie jeden gen całkowicie determinuje 
daną cechę. Na te choroby nie ma żad-

nego skutecznego lekarstwa. Przykła-
dem może być pląsawica Huntingtona. 

•	 choroby wielogeNNe i wieloczyNNi-
kowe jak cukrzyca, miażdżyca, nadciś-
nienie - to pewnego rodzaju loteria, po-
nieważ u jednych się ujawniają, a u innych 
nie. Jeśli jesteśmy obciążeni genetycznie 
i wiemy, że taka choroba może się u nas 
uaktywnić, zawsze warto zadbać o od-
powiednią dietę. Usunąć wadliwego genu 
nie można, ale można łagodzić objawy.

osobNą, specjalNą kategorię staNo-
wią Nowotwory, których nie dziedziczy-
my, co najwyżej pewne skłonności do ich 
rozwoju. W 5-10% wszystkich przypadków 
zachorowań na raka stwierdza się uwarun-
kowaną predyspozycję genetyczną. Rozwój 
nowotworu zależy przede wszystkim od 
niepoprawnej informacji zapisanej w kodzie 
genetycznym przekazanym z pokolenia na 
pokolenia poprzez zmutowany gen. Zwy-
kle jednak sama predyspozycja nie wystar-
czy, by wystąpiło zachorowanie. Nowotwór 
rozwija się jako wypadkowa uwarunkowań 
dziedzicznych czynników środowiskowych 
i niezdrowego stylu życia.

za pomocą badań geNetyczNych mo-
żemy określić, czy posiadamy geN od-
powiedzialNy za chorobę geNetyczNą. 
Wiedząc to możemy wdrożyć odpowiednią 
profilaktykę, jednak wielką tajemnicą pozo-
staje to, czy i kiedy zachorujemy. W większo-
ści wypadków dostępne dziś badania dostar-
czają jedynie wyrywkowych informacji na 
temat naszego genomu i stanu zdrowia. Na 
to, jakie choroby nam grożą, wpływają też 
inne elementy, takie jak informacja zapisana 
w nieodczytanej części naszego genomu, 
środowisko i styl życia czy historia rodzinna. 
W dzisiejszych czasach w genetyce nie da 
się jeszcze wszystkiego przewidzieć i nie 
można o czymkolwiek przesądzać.
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Demencja, inaczej zwana 
otępieniem, to termin 

opisujący grupę objawów, 
a nie konkretne rozpoznanie 

czy chorobę. Spotkać również 
można takie określenia jak 

miażdżyca uogólniona, 
skleroza, demencja starcza, 

Alzheimer

Demencja 
nie musi  
być wyrokiem

demencja jest to upośledzenie funkcji 
mózgu charakteryzujące się pogor-
szeniem pamięci i procesów myślo-

wych. Chociaż demencja nie jest normalną 
częścią starzenia się, to jednak szanse na 
jej rozwinięcie wzrastają wraz z wiekiem. 
Otępienie jest przyczyną poważnej nie-
pełnosprawności. W wyniku postępującej 
choroby mózgu zostają zaburzone funkcje 
poznawcze, które prowadzą do istotnego 

pogorszenia funkcjonowania oraz do wyraź-
nej niesamodzielności. Otępienie w sposób 
istotny różni się od naturalnego procesu 
starzenia się. W starszym wieku wiele ludzi 
ma kłopoty z zapamiętywaniem na przykład 
numerów telefonów czy z przypominaniem 
sobie nazwisk znajomych osób, jednak u oso-
by zdrowej nigdy kłopoty te nie są na tyle 
poważne, aby zapomniała ona jak wyglądają 
najbliżsi czy jak trafić ma do swojego domu.



Najczęstszym powodem demeNcji 
jest zwyrodNieNie mózgu spowodo-
waNe przez chorobę alzheimera. Jest 
ona nieuleczalną i postępującą chorobą 
neurodegeneracyjną, prowadzącą w kon-
sekwencji do śmierci. Wraz z postępem 
choroby pojawiają się splątanie, agresja, 
trudności językowe, drażliwość.
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Kiedy zauważymy u osób 
najbliższych czy znajomych 
postępujące objawy takie 
jak utrata pamięci, problemy 
z uczeniem się, apatię, kłopoty 
w rozróżnianiu przedmiotów, 
wycofanie się z czynnego życia czy 
utratę umiejętności wykonywania 
codziennych zadań, zmiany nastroju, 
zmianę osobowości czy utratę 
inicjatywy, to pod żadnym pozorem 
nie wolno ich bagatelizować i należy 
udać się do lekarza specjalisty. 
Pamiętajmy, że starzejący się, 
zdrowy umysłowo człowiek zawsze 
zachowuje sprawność intelektualną, 
a jeśli tak nie jest to mamy do 
czynienia z chorym osobnikiem.

Demencja przejawia się zespołem różnych 
objawów spowodowanych zaburzeniami 
w obrębie mózgu. Dokładna postać objawów 
doświadczanych przez osoby z demencją 
zależy od tego, jakie rejony mózgu są uszko-
dzone przez choroby wywołujące otępienie. 
W wyniku tych uszkodzeń komórki nerwowe 
mózgu przestają funkcjonować, tracą połą-
czenia z innymi komórkami i w związku z tym 
obumierają. Istnieje wiele form demencji, 
które postępują, a ich objawy w miarę upły-
wu czasu stają się coraz bardziej poważne. 
Na otępienie może zachorować każdy, nie-
zależnie od wieku.

Najczęstszym powodem demeNcji jest 
zwyrodNieNie mózgu spowodowaNe 
przez chorobę alzheimera. Jest ona 
nieuleczalną i postępującą chorobą neurode-
generacyjną, prowadzącą w konsekwencji do 
śmierci. Wraz z postępem choroby pojawiają 
się splątanie, agresja, trudności językowe, 
drażliwość.

Kolejną przyczyną demencji może być tak 
zwane otępieNie NaczyNiowe, które  
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powstaje w wyniku tworzenia się w naczy-
niach mózgowych skrzepów. Są one zwykle 
zbyt małe, aby chory początkowo odczuwał 
ich skutki, jednak z czasem z ich powodu 
dochodzi do wyłączenia dużego obszaru 
mózgu, a wtedy już objawy otępienia stają 
się odczuwalne. Typowymi objawami, poza 
zaburzeniami pamięci, są objawy parkinso-
nowskie, jak również aspołeczność, zmniej-
szenie dystansu, spadek krytycyzmu.

iNNą formą demeNcji jest otępieNie 
z ciałkami lewego. W tym przypadku 
charakterystycznymi objawami są zabu-
rzenia snu, trudności w skupieniu uwagi, 
omamy wzrokowe i słuchowe. Często wy-
stępuje sztywność, maskowata twarz oraz 
zaburzenia równowagi (upadki i omdlenia).
Rzadszą przyczyną otępienia jest choroba 
Picka, zwana też otępieniem czołowo-skro-

niowym. Objawy pojawiają się często przed 
65. rokiem życia. Pierwszymi oznakami nie 
są zaburzenia pamięci, ale zmiany charak-
teru. Człowiek dotknięty tym otępieniem 
staje się aspołeczny, zachowuje się niesto-
sownie i nietaktownie. Może także wystąpić 
żarłoczność oraz nadmierny wzrost libido.

istNieje rówNież wiele przyczyN wy-
wołujących objawy demeNcji, które 
są uleczalNe i Niekiedy poteNcjalNie 
odwracalNe. Warunkiem spełnienia tego 
jest możliwie wczesne ich odkrycie oraz 
zastosowanie właściwego sposobu leczenia. 
Do tych przyczyn odwracalnej demencji 
należą między innymi:

•	 niedobory żywieniowe, a zwłaszcza braki 
witamin B1, B6, B12

•	 odwodnienie
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•	 zatrucia spowodowane przez metale 
ciężkie, alkohol, środki psychotropowe, 
narkotyki

•	 problemy metaboliczne i nieprawidło-
wości endokrynologiczne

•	 wpływ stosowanych leków

otępieNie jest schorzeNiem, które 
zmieNia życie Nie tylko osoby chorej, 
ale i jej biskich w NajdrobNiejszych 
szczegółach. otępieNie może różNie 
się objawiać u różNych osób. U jednych 
szybko przybiera formę zaawansowaną, 
u innych będzie postępować bardzo wolno, 
bez utrudnień codziennego funkcjonowania. 
Dla wielu ludzi, których dotyka demencja, 
to bardzo przerażająca perspektywa, coś 
poniżającego, a przy tym bolesnego. 

Wiadomo już od dawna, że ryzyko wy-
stąpienia otępienia wzrasta z wiekiem. Po 
przekroczeniu 70. roku życia około 5% 
populacji zapada na demencję. obecNie 
zauważoNo, że główNymi czyNNika-
mi wpływającymi Na podwyższeNie 
wieku, w którym seNiorzy zapadają 
Na demeNcję, jest lepszy dostęp do 
edukacji, co poprawia koNdycję móz-
gu i szerszy dostęp do specjalistów 
w służbie zdrowia. Wykazano, że działa-
nia intelektualne wytwarzają w mózgu tak 
zwaną rezerwę poznawczą, która pomaga 
prawidłowo funkcjonować mózgowi nawet 
wtedy, gdy stan fizyczny ulega pogorszeniu. 
Na naszą rezerwę intelektualną wpływa za-
równo aktywność intelektualna szkolna, jak 
i ta nabyta w ciągu całego życia. Nigdy nie 
jest za późno, aby przejąć aktywną kontrolę 
nad ochroną funkcji poznawczych mózgu 
poprzez na przykład rozwiązywanie krzyżó-
wek, czytanie książek, prowadzenie rozmów, 
obsługiwanie nowoczesnych sprzętów czy 
gier. 
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Stymulowanie intelektualne mózgu to nie 
jedyny sposób na zwiększenie jego funkcji 
poznawczych. Są też inne ważne czynniki 
wpływające na sprawne działanie mózgu, 
jak odpowiednie dotlenienie, dostarcze-
nie energii i składników odżywczych oraz 
dbałość o zdrowe naczynia krwionośne. 
Udowodniono również, że istotne korzyści 
płyną z ćwiczeń fizycznych albowiem ci, któ-
rzy prowadzą aktywny tryb życia, rzadziej 
zapadają na demencję. Kolejnym ważnym 
czynnikiem opóźniającym zapadalność na 
tę przypadłość jest odpowiednia dieta. Aby 
nie dopadła nas demencja należy spożywać 
produkty zawierające witaminy z grupy B, 
kwas foliowy, antyoksydacyjne witaminy 
C i E oraz kwasy omega-3, które zawarte 
są w rybach.

każda osoba, u której podejrzewa się 
chorobę otępieNNą wymaga oceNy 
medyczNej, a ci, u których stwier-
dzoNo już chorobę, potrzebują stałej 
opieki i leczeNia. Wszyscy, którzy anga-
żują się w opiekę nad osobami dotkniętymi 
demencją potrzebują odpowiednich informa-
cji w zakresie sposobów opieki jak i wiedzy 
na temat skutków tej przypadłości. Świat 
osoby chorej na demencję wydaje się nam 
mało zrozumiały, ponieważ choroba utrud-
nia komunikację, ponadto chory nie umie 
przewidzieć konsekwencji swoich działań 
i zapomina, co działo się przed chwilą. po-
rozumieNie z opiekuNem jedNak jest 
możliwe, wystarczy odrobiNa dobrej 
woli i dużo cierpliwości. 

Należy 
zawsze pamiętać, aby 
Nie rozmawiać z osobą 
chorą jak z dzieckiem, bo 
to wywołuje u niej frustrację 
i również należy pamiętać, 
że chory człowiek ma swoją 
godność, którą musimy 
szanować.
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Należy zawsze pamiętać, aby nie rozmawiać 
z osobą chorą jak z dzieckiem, bo to wywołu-
je u niej frustrację i również należy pamiętać, 
że chory człowiek ma swoją godność, którą 
musimy szanować. W czasie rozmowy za-
wsze należy utrzymywać kontakt wzrokowy, 
aby osoba chora czuła się ważną i słuchaną. 
Chcąc nawiązać jak najlepsze więzi z chorym 
można wspominać w czasie rozmów jego 
młodość, bo zwykle osoby z demencją chęt-
nie opowiadają o tym, co było w przeszłości. 
Czasami opowieści chorego mogą nie mieć 
sensu, bo osoby te mają halucynacje, ale nie 
należy okazywać zniecierpliwienia oraz nie 
należy podejmować prób zmiany dyskusji. 
Do chorego należy mówić jasno i zrozumiale 
oraz ciepłym i spokojnym tonem. 

ludzkie potrzeby w czasie choroby 
Nie zmieNiają się i każdy ma potrzebę 
akceptacji. Jeżeli osoba z demencją od-
czuje brak zrozumienia, to wówczas może 
chcieć zrekompensować ten deficyt poprzez 
zwracanie na siebie uwagi w złośliwy spo-
sób. Równie ważne w kontaktach z tymi 
osobami jest stosowanie mowy ciała i po-
wiedzeń dobrze mu znanych. Może się też 
zdarzyć, że chory nie będzie chciał zażywać 
leków, bo będzie twierdził, że opiekun chce 
go otruć. Musimy jednak dopilnować tego 
i podawać lek na przykład rozpuszczony 
w wodzie.

objawy demeNcji możemy opóźNić po-
przez odpowiedNi styl życia, w któ-
rym będziemy dbali o treNiNg szarych 
komórek mózgowych. Na naszą nieko-
rzyść działa jednak upływający czas. Im 
szybciej zaczniemy zapobiegać, tym mamy 
większą szansę skutecznie się od tego wy-
roku odwołać albo chociaż przełożyć go na 
późniejszy termin.

Nie ma lekarstwa Na większość cho-
rób otępieNNych, dlatego w terapii 
Należy położyć Nacisk Na poprawę 

staNdardu życia poprzez, o ile to jest 
możliwe, zmNiejszeNie objawów. We 
wczesnej fazie demencji możliwa jest po-
prawa pamięci poprzez stosowanie odpo-
wiednich leków.

Osoby z otępieniem wymagają zapewnienia 
im bezpiecznego otoczenia, dostępu do pro-
fesjonalnej opieki, szacunku oraz ochrony 
przed wykorzystywaniem przez innych.

w Naszym społeczeństwie słabe zro-
zumieNie choroby prowadzi Nieraz do 
stygmatyzacji chorych i w pewNym 
stopNiu odbiera im człowieczeństwo, 
dlatego starajmy się to zmieNić.
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Drogocenne

wyciągi z ryb
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Nasz organizm nie umie 
syntetyzować niezbędnych 

nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNkt) i dlatego 

muszą być dostarczane 
wraz z pożywieniem. 

Najcenniejszym ich źródłem są 
tłuste ryby morskie takie jak 
szprotki, tuńczyki, makrele, 

łososie, sardynki, dorsze, 
śledzie oraz kawior i owoce 

morza. do tych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych zalicza 
się kwasy omega-3, omega-6 

oraz omega-9.

tłuszcz zawarty w rybach to nie tylko 
kwasy omega-3, ale również witaminy 
w nim rozpuszczalne, między innymi 

witamina D czy A. Wśród kwasów omega-3 
wyróżnia się kwas eikozapentaenowy-EPA 
i kwas dokoheksaenowy-DHA. Są to kwasy 
wielonienasycone.

Przeprowadzone badania wskazują na zanie-
dbania związane z dostarczaniem odpowied-
nich tłuszczów do naszej diety w zalecanych 
ilościach. 

Zawarte w tłuszczach kwasy wielonienasy-
cone omega-3 i omega-6 pełnią przeróżne 
ważne funkcje i decydują o prawidłowym 
przebiegu wielu procesów życiowych.
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•	 są NiezbędNe dla poprawNej pracy 
mózgu i ceNtralNego układu Ner-
wowego. Do właściwego funkcjonowa-
nia kory mózgowej szczególnie potrzeb-
ny jest kwas DHA. Kwas ten korzystnie 
wpływa też na właściwe funkcjonowanie 
ośrodka wzroku i koordynacji. Podnosi 
też zdolność zapamiętywania i uczenia 
się.

•	 kwasy omega-3 i omega-6 wspoma-
gają pracę serca i działanie układu 
krążenia, chronią przed zawałem i za-
pewniają prawidłowe działanie serca.

•	 wpływają korzystNie Na wzrost 
poziomu tak zwaNego dobrego 
cholesterolu (HDL), a obniżają poziom 
złego cholesterolu (LDH) oraz poziom 
trójglicerydów we krwi. Wszystko to 

chroni nasze żyły i tętnice przed miażdży-
cą, hamuje proces powstawania zakrze-
pów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia 
różnych chorób układu krążenia, takich 
jak miażdżyca, nadciśnienie, choroba 
wieńcowa.

•	 wpływają dobroczyNNie Na koN-
dycję skóry, która pod ich działaniem 
staje się bardziej elastyczna, a jej kolor 
ulega wyrównaniu, ponadto włosy i pa-
znokcie zostają wzmocnione i ich wygląd 
jest ładniejszy.

•	 uczestNiczą w budowie hormo-
Nu szczęścia, jakim jest serotonina 
i w związku z tym wykazują działanie 
antydepresyjne, a ich brak może wy-
woływać zaburzenia emocjonalne (np. 
agresję) oraz może prowadzić do prob-
lemów z pamięcią.
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•	 kwasy wieloNieNasycoNe są iNi-
cjatorami Niektórych hormoNów 
odpowiedzialnych za bardzo ważne pro-
cesy zachodzące w naszym organizmie, 
jak na przykład różnicowanie komórek, 
krzepnięcie krwi czy działanie układu 
odpornościowego.

•	 hamują procesy zapalNe, łagodzą 
objawy reumatoidalnego zapalenia sta-
wów.

•	 zatrzymują pobór kwasów tłusz-
czowych do tkaNek tłuszczowych, 
zmniejszają ich syntezę i zwiększają 
szybkość metabolizowania tłuszczu. EPA 
i DHA drastycznie redukują trójglicerydy 
oraz wolne kwasy tłuszczowe w orga-
nizmie, co ma duże znaczenie dla osób 
z nadwagą oraz dla tych cierpiących na 
zespół metaboliczny (otyłość brzuszna 
centralna). Kwasy omega-3 również po-
zytywnie wpływają na masę mięśniową, 
a to jest ściśle połączone ze zdrowiem.

•	 kwasy wieloNieNasycoNe wykazu-
ją działaNie przeciwNowotworo-
we, zwłaszcza w przypadku raka okręż-
nicy, prostaty oraz raka piersi.

•	 przeciwdziałają astmom i różnego 
typu alergiom.

•	 ułatwiają wchłaNiaNie wapNia, 
dlatego są niezastąpione w profilaktyce 
i leczeniu osteoporozy.

•	 podczas choroby wzmacNiają me-
chaNizmy obroNNe orgaNizmu i pod-
noszą odporność, a po przebytej cho-
robie ułatwiają regenerację organizmu.

Niedobór NNKT zwiększa podatność na in-
fekcje, upośledza czynności wielu narządów, 
a mianowicie nerek, wątroby, serca oraz 
powoduje niedobór płytek krwi i zwiększa 
ryzyko nadciśnienia tętniczego, pogarsza 
wzrok. Może też przyczynić się do bezpłod-
ności.
Niedobór tych kwasów objawia się osła-
bieniem, bezsennością, przygnębieniem, 
upośledzeniem procesów myślenia i zma-
towieniem włosów. Skóra natomiast staje 
się cienka, łuszcząca i pojawiają się prze-
barwienia.

dostarczeNie do orgaNizmu odpowied-
Nich ilości i we właściwych propor-
cjach poszczególNych kwasów jest 
zadaNiem Niełatwym. aby umożliwić 
właściwie dobraNe składy proceN-
towe NNkt, powstają suplemeNty 
diety, które zapewNią prawidłowy 
stosuNek spożywaNych kwasów ome-
ga-3 do omega-6. Nadmierne spożywanie 
NNKT, szczególnie z grupy omega-6, może 
w zdecydowany sposób nasilać tworzenie 
wolnych rodników, co powoduje szereg nie-
korzystnych skutków.
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Zawroty głowy: jakie są ich przyczyny?
Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy są 
zaburzenia pracy układu nerwowego lub 
nieprawidłowe funkcjonowanie ucha środko-
wego, gdzie zlokalizowany jest narząd rów-
nowagi. Zawrotów głowy nie należy mylić 
z chorobą lokomocyjną: ta druga występuje 
jedynie podczas podróży różnymi pojazda-
mi, podczas gdy zawroty głowy występują 
samoistnie, powodując niespowodowane 
czynnikami zewnętrznymi nieprzyjemne 
uczucie utraty równowagi.
Zawroty głowy często towarzyszą migre-
nowym bólom głowy. Za ich przyczynę 
uznaje się zaburzenia funkcjonowania na-

Skuteczne 
sposoby na 
zawroty 
głowy

czyń krwionośnych odżywiających mózg: 
naczynia te nienaturalnie kurczą się, a ich 
gwałtowny rozkurcz powoduje przeszywa-
jący ból, światłowstręt oraz zawroty głowy.

Jak sobie pomóc?
Jeśli wykluczymy zapalenie ucha jako 
bezpośrednią przyczynę zawrotów głowy 
(w przeciwnym wypadku konieczna jest 
interwencja lekarza otolaryngologa) warto 
wykorzystać metody naturalne. Nie tylko 
pomogą one pozbyć się uciążliwych za-
wrotów głowy, ale także uchronią przed 
migrenami i wspomogą pracę całego układu 
nerwowego.

Nagłe i uporczywe zawroty głowy to częsta 
dolegliwość. Może spotkać każdego, a jej przyczyny 
wynikają z wielu różnych dolegliwości. W tym 
artykule postaram się opisać przyczyny zawrotów 
głowy oraz podać kilka potwierdzonych naukowo, 
naturalnych metod walki z tą przypadłością
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tyoksydantów: chroni ciało przed inwazją 
szkodliwych wolnych rodników, opóźnia 
procesy starzenia, tonizuje organizm i za-
pobiega niepożądanemu zjawisku, jakim jest 
stres oksydacyjny.

Oczywiście zawroty głowy nie ustąpią z dnia 
na dzień - miłorząb musi mieć czas, aby 
w pełni rozwinąć swoje możliwości i dopro-
wadzić do pozytywnych zmian w organizmie. 
Warto wspierać jego działanie zdrową dietą: 
aby uniknąć ponownych zawrotów głowy 
należy ograniczyć spożycie wysokoprze-
tworzonych węglowodanów i ustabilizować 
poziom cukru we krwi - dzięki niewielkim 
zmianom w diecie i mocy ginkgo biloba na 
zawsze pozbędziesz się nieprzyjemnych za-
wrotów głowy.

Leszek Nobis

Miłorząb japoński
Jedną z najlepszych broni w walce z za-
wrotami głowy jest miłorząb japoński - liś-
ciaste drzewo, które mimo swojej nazwy 
w środowisku naturalnym występuje je-
dynie w Chinach. Ta fantastyczna roślina 
od wieków używana jest jako sposób na 
poprawę pamięci, jednak ostanie badania 
(przeprowadzone przez dr hab. n. med. Kry-
stynę Orendorz-Fraczkowską) udowodniły, 
że pomaga ona także w przypadku powra-
cających zawrotów głowy. Dzięki wysokiej 
zawartości związków roślinnych, miłorząb 
(po łacinie Ginkgo Biloba) tonizuje naczynia 
krwionośne, zwłaszcza te odpowiedzialne za 
funkcjonowanie układu nerwowego. Regu-
larnie stosowany zwiększa przepływ krwi, 
co gwarantuje lepsze zaopatrzenie mózgu 
w składniki odżywcze - zwiększają się tym 
samym możliwości mentalne, a poprawa 
kondycji naczyń zapobiega migrenom. Co 
więcej, związki aktywne zawarte w ginkgo 
biloba są w stanie naprawić uszkodzenia 
w uchu środkowym - jedną z najczęstszych 
przyczyn zawrotów głowy. Wpływ miłorzę-
bu na działanie ucha środkowego potwier-
dziły badania naukowców na uniwersytecie 
w Newcastle: wśród pacjentów regularnie 
przyjmujących suplementy z miłorzębem, 
aż 47% zanotowało całkowite ustąpienie 
przykrych objawów.

Na koniec warto wspomnieć, że ginkgo bi-
loba należy do silnych i skutecznych an-
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Mykobakteriozy

sytuacje, w których dochodzi do urazów 
w rodzaju skręceń, zwichnięć, złamań 
czy łagodniejszych form, takich jak 

stłuczenia lub otarcia, zdarzają się, szcze-
gólnie w okresie zimowym. Co robić, gdy po 
wypadku kończyna boli i puchnie w oczach? 
Czym się różni skręcenie od zwichnięcia albo 
złamania i jak udzielić pierwszej pomocy 
w przypadku kontuzji nogi lub ręki?

skręceNia
Skręcenia powstają zazwyczaj w wyniku 
gwałtownego, „nienaturalnego” ruchu, który 
wykracza poza zakres ruchowy - najczęściej 
stawu skokowego, kolanowego, nadgarstka 
i palców rąk. Mogą być zupełnie lekkie lub 
połączone z uszkodzeniem bądź naderwa-
niem torebek i więzadeł stawowych. W obu 
przypadkach urazowi skręcenia towarzyszy 
ból, obrzęk, ograniczenie ruchów.

A także inne urazy w okresie zimowym 

– profilaktyka i leczenie

Skręcenia, 
zwichnięcia, 

złamania
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zWichNięcia
O zwichnięciu mówimy wtedy, kiedy kości 
zmieniają swoje położenie w stawie. Objawy 
zwichnięcia są podobne jak przy skręceniu, 
tyle że i boli bardziej, i zniekształcenie stawu 
jest zdecydowanie większe. Obrzękowi to-
warzyszy najczęściej wystąpienie sporego 
krwiaka.

oBjAWy:

•	 ból w spoczynku lub przy ruchach w sta-
wie, obrzęk stawu, zasinienie okolicy 
stawu, czasem zwiększony zakres ruchu 
w stawie. Skręcone powierzchnie sta-
wowe wracają do fizjologicznej pozycji.

•	 zwichnięcie to przemieszczenie się po-
wierzchni stawowych względem siebie 
wraz z uszkodzeniem struktur współ-
tworzących staw (więzadła, torebka sta-
wowa). Zwichnięty staw najczęściej ma 
zniekształcone obrysy oraz całkowicie 
zniesioną ruchomość.

PoStęPoWANiE

 
 
Unieruchom uszkodzony staw w pozycji za-
stanej (nie nastawiaj) zgodnie z następującą 
zasadą: w przypadku uszkodzenia stawu 
unieruchamia się dwie sąsiednie kości.

Poszkodowany stara się nie wykonywać 
żadnych ruchów i nie obciążać stawu.

Zastosuj chłodny kompres na uszkodzony 
staw w celu złagodzenia bólu.

Jak najszybciej przetransportuj poszkodo-
wanego do szpitala – to ważne, ponieważ 
zwichnięcia i skręcenia często przebiegają 
z uciskiem lub przerwaniem nerwów lub 
naczyń krwionośnych.

złamaNia
Złamanie to całkowite przerwanie ciągłości 
kości. Złamanie otwarte to złamanie z prze-
rwaniem skóry (nie zawsze są widoczne 
wystające odłamy kostne). Złamanie bez 
przebicia skóry określane jest złamaniem 
zamkniętym. Do złamania dochodzi w wyni-
ku oddziaływania znacznie silniejszego bodź-
ca w porównaniu do skręceń bądź zwichnięć.

TemaT numeru

1.

2.

3.

4.

R E k L A M A
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oBjAWy
•	 silny ból w miejscu urazu
•	 obrzęk w miejscu urazu
•	 patologiczna ruchliwość stawu
•	 zasinienie

Wystąpienie co najmniej dwóch z wymie-
nionych objawów skłania do powiadomienia 
lekarza.

PoStęPoWANiE
•	 Upewnij się, czy miejsce jest bezpieczne.
•	 Oceń stan poszkodowanego; jeśli trzeba, 

wezwij pomoc medyczną.
•	 Nie prostuj i nie poruszaj części ciała po-

dejrzanych o złamanie w wyniku urazu.
•	 Zaopatrz widoczne rany.
•	 Na miejsce urazu przyłóż zimny okład 

(np. zawinięty w materiał worek z wodą 
i lodem).

•	 Unieś zranioną część ciała, jeśli nie po-
woduje to silnego bólu.

•	 Możesz unieruchomić kończynę, stosując 
się do następujących zasad: w przypadku 
złamania kości należy unieruchomić dwa 
sąsiednie stawy (np. w przypadku złama-
nia przedramienia należy unieruchomić 
staw łokciowy i nadgarstek).

Do unieruchomienia można wykorzystać 
dowolne przedmioty o odpowiedniej dłu-
gości, dostosowane do kształtu kończyny 
(nie odwrotnie) i nieraniące skóry.
 
Unieruchom poszkodowanego na miejscu 
zdarzenia i powiadom pogotowie ratunkowe 
jeśli podejrzewasz złamanie kości kończyny 
dolnej, miednicy, kręgosłupa lub czaszki.
Rozważ wezwanie pomocy medycznej je-
śli kończyna poniżej miejsca urazu sinieje, 
jest chłodna w dotyku (uszkodzenie naczyń 
krwionośnych), drętwieje, występują zabu-
rzenia czucia (uraz nerwów) lub najmniejszy 
ruch powoduje u poszkodowanego silny ból.

unieruChAmiAnie 
przeDrAmieniA



33 PORADY Z APTEKI  |  STYcZEń 2017

rekoNWaLesceNcJa  
po złamaNiu

w okresie leczeNia zła-
maNia bardzo ważNe 
jest przestrzega-
Nie zaleceń lekarza, 
które ściśle regulują 
zakres „używaNia” zła-
maNej kończyNy. 

Generalnie podstawową metodą 
leczenia jest stosowanie unierucho-
mienia i oszczędne obciążanie uszkodzonej 
kończyny. Z drugiej strony głównym po-
wikłaniem po takim urazie jest zaburzenie 
krążenia w obrębie unieruchomienia, które 
zwiększa ryzyko powstania zakrzepicy. Krą-
żenie pobudzane jest poprzez ruch mięśni 
i nawet gdy mamy unieruchomioną kończy-
nę, należy w całym okresie rekonwalescencji 
wykonywać ćwiczenia zalecane przez leka-

unieruChAmiAnie 
rAmieniA

rza bądź rehabilitanta, 
aby maksymalnie wy-

musić ukrwienie unieru-
chomionych tkanek.

ogromNe zNaczeNie 
dla procesu zrasta-

Nia się kości ma die-
ta. Należy tak zmody-

fikować swoje Nawyki 
żywieNiowe, aby dostar-

czać z pokarmem jak Najwię-
cej białka i wapNia, a jedNocześNie 
zadbać o właściwy poziom we krwi 
aktywNej postaci witamiN d i k. 

Trudno aby w okresie zimowym, kiedy 
mamy do czynienia z deficytem światła 
słonecznego, wytworzyć w organizmie 
odpowiednie stężenie we krwi kalcytriolu 
(aktywnego metabolitu witaminy D). W ta-

W okresie zrastania 
się kości uzasadnione 
jest stosowanie 4000 

j.m. witaminy D
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kiej sytuacji konieczna jest suplementacja. 
W okresie zrastania się kości uzasadnione 
jest stosowanie 4000 j.m. witaminy D, pa-
miętając o tym, aby przyjmować preparat 
wraz z posiłkiem zawierającym tłuszcze, 
aby zoptymalizować proces wchłaniania. 

w ostatNich latach opublikowaNo 
wiele badań potwierdzających klu-
czową rolę witamiNy k w procesie 
łączeNia białek orgaNizmu z wapNiem. 
Witaminę K należy rozdzielić pod kątem 
znaczenia na dwie niezależne substancje. 
Witamina K1 reguluje wiązanie jonów wapnia 
w procesach krzepnięcia krwi, natomiast 
witamina K2 bardzo wydatnie przyczynia się 
do nasilenia procesów przyswajania jonów 
wapnia w miejscach „gdzie są one najbardziej 
potrzebne”. Jej pozytywna rola wyłania się 
przede wszystkim w profilaktyce chorób 

miażdżycowych oraz w regulacji procesu 
uwapnienia kości. Witamina K2 w tym za-
kresie wydaje się być jeszcze ważniejsza 
w porównaniu do witaminy D. Naturalnym 
źródłem witaminy K2 są produkty pocho-
dzenia zwierzęcego oraz sfermentowane 
pokarmy roślinne, których coraz mniej spo-
tykamy w dzisiejszej diecie. 

Od lat słyszymy opinię o drastycznych nie-
doborach aktywnych metabolitów witamin 
D i K w organizmach zarówno dorosłych jak 
i dzieci. w okresie rekoNwalesceNcji po 
złamaNiach i iNNych urazach w obrę-
bie Narządu ruchu koNieczNością jest 
przyjmowaNie preparatów wapNia 
oraz witamiN d i k2. Wśród pokarmów 
bogatych w łatwo dostępne pokłady witamin 
D i K2 oraz wapń wymienić należy głównie 
produkty mleczne, jednak z zastrzeżeniem, 

unieruChAmiAnie 
końCzyny Dolnej
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że chude mleko i sery zawierają znikome 
ilości tych drogocennych witamin. Zalecane 
jest jedzenie wątróbki, tłustych ryb, najlepiej 
spożywanych w całości np. po zmieleniu.

Na każdym etapie rekoNwalesceN-
cji po poważNych urazach, istotNą 
rolę odgrywa właściwe NatężeNie 
ćwiczeń rehabilitacyjNych, które 
we właściwym rytmie przywraca-
ją sprawNość i siłę mięśNi oraz sty-
mulują do odbudowy masy kostNej, 
wzmacNiają ścięgNa i więzadła.
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Trudne 
dojrzewanie

Wcześniej czy później nasze dzieci 
wejdą w okres dorastania, gdyż jest to 
nieuniknione, bo taka jest kolej rzeczy. 

Okres dojrzewania jest niezwykle trudny 
zarówno dla dziecka, które kształtuje 

swoją osobowość, szuka własnych 
dróg i pragnie większej niezależności, 
jak i dla rodziców, którym ciężko jest 

zaakceptować, że ich pociecha powoli staje 
się dorosłą osobą.
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Żyjemy w czasach, w których młodzi 
ludzie w zasadzie mogą czuć się bez-
piecznie, posiadają swoje prawa i nie 

mają powodu, aby być nieszczęśliwymi. 
Większość młodych ludzi ma wspaniały 
dom, ciepło rodzinne, dobrą szkołę i beztro-
skie życie w gronie przyjaciół. Wydawałoby 
się, że młodzież to grupa ludzi wolnych, 
szczęśliwych, przed którymi świat stoi ot-
worem, jednak nie zawsze tak jest. Nie wszy-
scy są szczęśliwi i wolni od trosk i zagrożeń. 
Młodzi ludzie, mimo swojego wieku, również 
borykają się z różnymi poważnymi proble-
mami, szczególnie w okresie dojrzewania, 
który jest prawdziwą burzą. Okres ten ma 
miejsce między 14 a 18 rokiem życia, chociaż 
oznaki pojawiają się wcześniej.

okres dojrzewaNia to czas buNtu 
i walki o własNą tożsamość. Każdy 
młody człowiek chce być niezależny i nie 
chce, aby rodzice czy wychowawcy mówili, 
co ma robić i jak się zachowywać. Młodzież 
w tym okresie szuka odpowiednich auto-
rytetów i dorośli muszą im w tym pomóc. 
Powinni stać się dla młodych ludzi partne-
rami, szanować ich zdanie i brać pod uwagę 
ich propozycje. Oczywiście nie można na 
wszystko pozwalać, ale uparty sprzeciw 
wobec dorastających nastolatków przy-
niesie odwrotny skutek. Musimy zdawać 
sobie sprawę, że powinny być wyznaczone 
rozsądne granice i ponoszenie odpowiedzial-
ności za swoje decyzje i czyny.

wielkim problemem i udręką wśród 
dorastających Nastolatków bywa 
czasami brak akceptacji wśród ró-
wieśNików. Każdy młody człowiek jest inny 
i wyjątkowy na swój sposób. Niestety, nie 
wszyscy potrafią to docenić i uszanować. 
Młodzi ludzie w różny sposób radzą sobie 
z nawiązywaniem kontaktów wśród rówieś-
ników. Niektórzy łatwo znajdują koleżanki 
i kolegów oraz potrafią z nimi nawiązywać 
serdeczne więzi. Jednak są i tacy, którzy 

mają trudności w zawieraniu nowych zna-
jomości i czują się samotni i opuszczeni, nie 
potrafią się do nikogo zbliżyć, a często wręcz 
popadają w konflikty z kolegami. Przyczy-
ny trudności w nawiązywaniu kontaktów 
interpersonalnych bywają różne. Mogą być 
wynikiem cech struktury psychologicznej 
jak i wadliwej postawy rodzicielskiej. Mło-
dzi ludzie pragną być akceptowani takimi 
jakimi są. Niestety nie zawsze tak się dzieje 
i często pod wpływem nacisku ze strony 
grupy rówieśniczej zmieniają się i robią coś 
wbrew sobie, tylko po to, aby przypodobać 
się nowym znajomym. Kiedy już zostaną za-
uważeni przez rówieśników i zaczną należeć 
do ich grupy, wtedy nie chcą być od nich 
gorsi i to właśnie ich stawiają sobie za wzór 
i to oni są ich autorytetami. W wielu przy-
padkach pod czyjąś namową robią głupie 
rzeczy i popełniają wiele błędów. Skutkiem 
niewłaściwie obranej ścieżki życia mogą być 
różne uzależnienia czy nałogi.

wielkim zagrożeNiem dla młodzieży 
są używki, do których braNia mogą 
skłoNić rówieśNicy. Używki takie jak pa-
pierosy, alkohol czy narkotyki są szczególnie 
niebezpieczne, gdyż łatwo się można od 
nich uzależnić, a zerwanie z nałogiem jest 
trudne i nie zawsze młodzi ludzie chcą lub 
nie są już w stanie tego zrobić. Imponuje im 
to, że mogą palić papierosy lub pić alkohol 
jak dorośli. Nie zawsze zdają sobie sprawę 
z tego, że sięgając po używki wciągają się 
w nałóg, który może doprowadzić do proble-
mów ze zdrowiem lub do nieprzewidzianych 
zachowań, a nawet śmierci.

każdy rodzic chciałby uchroNić swoje 
NastoletNie pociechy przed czyha-
jącymi Na Nich Niebezpieczeństwami. 
Niestety nie jest to łatwe, bo z zagrożeniami 
takimi jak agresja, alkohol czy narkotyki 
spotykają się ze strony rówieśników nie 
tylko w szkole, ale i poza nią. Młodzi ludzie, 
kiedy czują się odtrąceni i nie widzą zainte-
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resowania ze strony najbliższego otoczenia, 
jakim jest dom rodzinny czy szkoła, szukają 
znajomości z osobami, które rozumieją ich 
problemy. Nie zawsze są to pozytywni bo-
haterowie, lecz ludzie, którzy często piją, 
zażywają narkotyki czy stosują przemoc 
wobec bezbronnych. Inną odskocznią dla 
zbuntowanych nastolatków, którzy nie mają 
oparcia w rodzinie, jest uzależnienie od gier 
komputerowych i internetu. Młodzi ludzie, 
nie akceptowani w prawdziwym życiu, aby 
uciec od problemów wolą żyć w świecie 
fantazji. Skutki zatracenia się w nierealnym 
życiu mogą być jednak tragiczne.

Bywa, że rodzice prawie cały swój czas po-
święcają pracy zawodowej, a dla własnych 
dzieci nie mają go wcale. Są też i takie 
domy rodzinne, gdzie pojawia się problem 
przemocy i alkoholizmu i wówczas 
też nie starcza czasu na rozmowę 
i zrozumienie problemów młodych 

ludzi. W takich przypadkach młodzież nie 
ma odpowiednich wzorców w najbliższym 
otoczeniu, dlatego szuka zrozumienia w gru-
pie rówieśniczej. Zdarza się, że problemy 
w nauce, brak swobody ze strony rodzi-
ców, a także coraz większe wymagania, 
jakie stawia im życie, sprawiają, że młodzież 
popada w głęboką depresję, która może 
doprowadzić do prób samobójczych. Aby 
temu zapobiec należy uważnie obserwo-
wać dorastające dzieci, rozmawiać z nimi 
i poświęcać im swój czas.

Brak zainteresowania ze strony dorosłych 
problemami swoich dorastających pociech 
jest bardzo szkodliwy, ale jeszcze większym 

problemem może stać się nadopiekuń-
czość oraz narzucanie własnego zda-
nia. Nie wolno dorosłym, bez poro-

zumienia z młodym człowiekiem, 
zaplanować mu całego życia 

i nie pozwolić na realizowanie 
marzeń.
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rówNież NiebaNalNą bolączką dojrze-
wającej młodzieży jest brak koNtroli 
Nad emocjami. W tym wieku na przykład 
nieodwzajemniona miłość czy niestosowny 
żart mogą stać się powodem frustracji, kom-
pleksów, gdyż zbyt poważnie i dosłownie 
wszystko rozumieją i tym wszystkim bardzo 
się przejmują. Dobrzy opiekunowie powinni 
to zaobserwować i pozytywnie zareagować 
na takie zachowanie.

dla Nastolatków celem, który goto-
wi są osiągNąć za wszelką ceNę, jest 
buNt, łamaNie ustaloNych zasad, chęć 
zaistNieNia w grupie rówieśNiczej. 
W okresie dojrzewania młodzież jest bardzo 
podatna na wpływy kolegów i media, gdyż 
poszukuje własnego celu w życiu. Młodzi 
ludzie czują się dorosłymi i myślą, że są 
w stanie podejmować samodzielnie różne 
ważne decyzje. Sprzeciwiają się wszelkiej 
kontroli ze strony rodziców, stają się skryci 
i nie ufają najbliższym. Wyrabiają w sobie 
swój własny system norm i wartości, który 
z biegiem czasu ulega oczywiście przewar-
tościowaniu. Najbliżsi czują się bezradni i nie 
zawsze wiedzą, co mają robić, jak postępo-
wać, bo boją się o własne dzieci. Muszą jed-
nak zrozumieć, że każdy nastolatek powinien 
poznać smak porażki, niepowodzenia, roz-
czarowania. Dorośli powinni pamiętać, żeby 
nie kontrolować za wszelką cenę wszystkich 
decyzji dorastających dzieci. Każdy rodzić 
musi postarać się zaufać swojej dorastającej 
latorośli, choć to nieraz bywa bardzo trudne.

dorośli muszą dołożyć wielu starań, 
aby dać więcej swobody dorastającej 
młodzieży, jedNak powiNNi dyskretNie 
obserwować ich poczyNaNia i ofero-
wać pomoc, a wówczas i oNi dorosłym 
zaufają, a to przecież NajważNiej-
sze. Czasami nie warto na siłę zmieniać 
dorastających ludzi, mimo iż widzimy, że 
ewidentnie brną w coś, co nie jest dla nich 
dobre. Rozmowa, nawiązywanie wspólnych, 

prawie koleżeńskich relacji pozwoli z czasem 
odwrócić niewłaściwe tendencje. Czasami 
najwłaściwszą decyzją z naszej strony jest 
chwilowe wycofanie się z forsowania swo-
jego przekonania i przeczekanie burzy. 

Pamiętajmy, że problemy młodych ludzi są 
ważne i naprawdę istnieją, a oni nie zawsze 
sobie z nimi potrafią poradzić. Wyciągniecie 
pomocnej dłoni w sytuacjach kryzysowych 
może zaradzić wielu problemom i zapo-
biec nieszczęściu. Każdy opiekun powinien 
zdawać sobie sprawę, że musi trwać przy 
dorastających dzieciach bez względu na 
pojawiające się trudności i kierować nimi tak, 
aby w przyszłości wyrosły na porządnych, 
wartościowych ludzi, którzy są zadowoleni 
z własnego życia.

R E k L A M A



witamina C
Czy istnieje lepsza 
i gorsza odmiana?

witaminy należą do substancji niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. już 

sama nazwa tej grupy substancji nawiązuje do ich 
warunkującego życie znaczenia. witaminy należą 

do stosunkowo prostych w budowie związków 
chemicznych, których jednak człowiek nie jest 

w stanie sam wytwarzać, za wyjątkiem witaminy D
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Należą oNe do grupy substaNcji, któ-
re muszą być dostarczaNe z poży-
wieNiem, są dla orgaNizmu ludzkiego 
egzogeNNe. NaturalNym źródłem wi-
tamiN jest urozmaicoNa i odpowiedNio 
zbilaNsowaNa dieta.

Witamina C należy do najbardziej rozpozna-
walnych substancji z tej grupy. Występuje 
ona także pod innymi nazwami, możemy 
ją nazywać kwasem askorbowym, kwa-
sem askorbinowym. Prawidłowa i pełna, 
odzwierciedlająca właściwości chemicz-
ne nazwa dla tej substancji to kwas L (+) 
askorbinowy. Jedną z najlepiej opisanych 
funkcji witaminy C w żywym organizmie 
jest jej udział w ważnych reakcjach enzyma-
tycznych przeprowadzanych przez komórki 
budujące nasze ciała. 

Każdą komórkę można porównać do biore-
aktora, w którym nieustannie przeprowa-
dzane są różnego rodzaju procesy bioche-
miczne, dzięki którym żyjemy. Większość 
z nich wymaga obecności wyspecjalizo-
wanych białek – enzymów, które ułatwiają 
przebieg przeprowadzanych reakcji. Enzymy 
z kolei potrzebują do swojej aktywności 
kofaktorów, czyli niebiałkowych składników, 
umożliwiających przeprowadzenie reakcji 
chemicznej. Kwas askorbinowy odgrywa 
rolę kofaktora dla wielu enzymów zaangażo-
wanych m.in. w procesy biosyntezy kolage-
nu i utrzymania prawidłowych funkcji tkanki 
łącznej. Dlatego też skutkiem niedoboru 
witaminy C jest szkorbut. Choroba ta obja-
wia się samoistnymi krwawieniami, bólami 
mięśni, stawów i kości, zapaleniem dziąseł 
i wypadaniem zębów a także osłabionym 
gojeniem ran. Wszystko to wynika z osłabie-
nia tkanki łącznej spowodowanego brakiem 
dojrzałego kolagenu. Drugą jej dobrze po-
znaną właściwością jest antyoksydacja, czyli 
zdolność neutralizowania nadreaktywnych 
substancji zwanych „wolnymi rodnikami”. 
Wolne rodniki mogą wyrządzać ogromne 

szkody w komórkach, prowadzić do uszko-
dzenia ważnych substancji takich jak DNA, 
enzymy, tłuszcze. Potwierdzona została ich 
rola w inicjowaniu niekorzystnych procesów, 
w tym choroby nowotworowej. Witamina C 
pełni rolę „wymiatacza wolnych rodników”, 
czyli rozładowuje ich nadreaktywność.

według europejskiego urzędu ds. bez-
pieczeństwa żywNości (efsa) udało 
się powiązać (są to tzw. oświadcze-
Nia zdrowotNe) działaNie witamiNy 
c z takimi procesami fizjologiczNymi 
jak:

•	 ochrona DNA, białek i lipidów przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym

•	 prawidłowe funkcjonowanie naczyń 
krwionośnych, kości, skóry, zębów, 
chrząstki i dziąseł

•	 przyswajanie żelaza niehemowego

•	 prawidłowe funkcjonowanie układu ner-
wowego i układu odpornościowego

•	 utrzymanie prawidłowego metabolizmu 
energetycznego

Witaminę C i jej pochodne stosuje się jako 
dodatki do żywności i konserwanty o ozna-
czeniach E300-E304 oraz E315. Zapobiega 
ona szkodliwym procesom utleniania, które 
mogłyby wpłynąć negatywnie na kolor, za-
pach czy wartości odżywcze spożywanych 
produktów, a także leków. O popularno-
ści witaminy C w przemyśle spożywczym 
świadczy fakt, że do tej pory Główny In-
spektorat Sanitarny zarejestrował wg sza-
cunków ok. 4000 produktów zawierających 
tę substancję.
Konsumenci zainteresowani suplementacją 
swojej diety witaminą C powinni być świado-
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mi jeszcze kilku rzeczy. Po pierwsze, synte-
tyczna witamina C jest tak samo skuteczna 
jak ta naturalna. 

W zasadzie nie powinno istnieć rozróżnienie 
na postać naturalną i syntetyczną, ponieważ 
w obu przypadkach jest to ten sam związek 
chemiczny. 

Dla jasności, przez naturalną witaminę C 
rozumie się zazwyczaj tę pozyskiwaną bez-
pośrednio z owoców lub warzyw w pro-
cesach ekstrakcji, natomiast syntetyczna 
jest wynikiem procesu biotechnologicznego. 
Producenci często w celach reklamowych 
umieszczają na opakowaniach zapewnienia, 
że ich produkt jest całkowicie naturalny, 
ponieważ to dobrze kojarzy się potencjal-
nym klientom. Tak naprawdę wykorzystuje 
się tutaj pewne nieporozumienie – w tym 

wypadku słowo „naturalny” oznacza taki 
sam jak w naturze. Na skalę przemysłową 
bowiem kwas L-askorbinowy wytwarzany 
jest zawsze metodami biotechnologicznymi, 
ponieważ ekstrakcja z roślin jest nieopła-
calna. 

drugą sprawą jest jasNość w kwestii 
wpływu budowy chemiczNej witami-
Ny c Na jej aktywNość biologiczNą. 
Niektórzy producenci suplementów zawie-
rających kwas askorbinowy w celach mar-
ketingowych używają określeń niezgodnych 
z faktami, ukierunkowując uwagę pacjenta 
na wyjątkowość swojego produktu. Może-
my spotkać w reklamach określenia typu 
„lewoskrętna” forma witaminy C, „jedynie 

syNtetyczNa witamiNa c jest tak samo 
skuteczNa jak ta NaturalNa. W zasadzie 
nie powinno istnieć rozróżnienie na postać 
naturalną i syntetyczną, ponieważ w obu 
przypadkach jest to ten sam związek 
chemiczny. Dla jasności, przez naturalną 
witaminę c rozumie się zazwyczaj tę 
pozyskiwaną bezpośrednio z owoców 
lub warzyw w procesach ekstrakcji, 
natomiast syntetyczna jest wynikiem 
procesu biotechnologicznego
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skuteczna” i „w pełni wartościowa”, sugeru-
jąc jednocześnie, że preparaty konkurencji 
mogą zawierać nieaktywną formę - kwas 
D-askorbinowy. Witaminą C jest tylko i wy-
łącznie kwas L-askorbinowy. Substancja ta 
występuje zarówno naturalnie w owocach 
i warzywach, jak i powstaje w produkcji prze-
mysłowej. Litera „L” w nazwie nie zawsze 
jest używana, bo nie ma takiego obowiązku, 
jednak w rzeczywistości każda witamina C  
to kwas L(+)-askorbinowy. W ten sposób 
zapisując nazwę tego związku możemy od-
nieść się do specyfiki jego budowy. 

otóż każdy związek chemiczNy zbu-
dowaNy jest z atomów, które przy-
łączaNe są do siebie jak budowla 
powstająca z klocków. Ważne jest za-
chowanie kolejności przyłączania następ-
nych elementów, jednak atomy, mając swoją 
przestrzenną budowę, mogą układać się 
w cząsteczce jak lustrzane odbicia. W czą-
steczce oznaczonej literą „L” ustawiają się po 
lewej stronie, a cząsteczce oznaczonej literą 
„D” występują po prawej stronie. Oczywiście 
jest to forma uproszczonego zaprezento-
wania budowy związku chemicznego na 
płaszczyźnie, nazywanego projekcją Fishera. 

Przypomina to różnice, jakie występują 
między dwiema dłońmi. Obie zbudowane 
są z tych samych elementów, jednak lewej 
dłoni nie włożymy do prawej rękawiczki. 
Oznaczenia „L” i „D” nie mają nic wspólnego 
ze skręcalnością płaszczyzny światła spo-
laryzowanego, które przepuszczamy przez 
roztwór danej substancji. Z chemicznego 
punktu widzenia utożsamianie tego faktu 
z lewoskrętnością jest jednak błędem, nie-
stety popełnianym nagminnie przez niezro-
zumienie istoty stereochemii. Konsekwencją 
przestrzennej budowy różnych form kwasu 
askorbinowego jest posiadanie właściwo-
ści optycznych, różnych dla każdej z nich. 
Właściwości te oznaczane są znakiem (+) 
albo (-) i są właściwym wyrazem lewoskręt-

ności lub prawoskrętności danej cząsteczki 
kwasu askorbinowego. Zatem cząsteczka, 
którą uznajemy za witaminę C, posiada kon-
figurację względną L (mylnie i powszech-
nie utożsamianą z lewoskrętnością) oraz 
właściwość optyczną (+), która prawidłowo 
odnosi się do prawoskrętności.

reasumując, witamiNa c zarówNo 
występująca NaturalNie, jak i wy-
twarzaNa Na potrzeby przemysłu 
farmaceutyczNego oraz spożywcze-
go, to kwas l(+)-askorbiNowy. to ta 
substaNcja wykazuje w orgaNizmie 
szereg korzyści wymieNiaNych wyżej. 
Nie istNieje lepsza i gorsza witamiNa 
c, a „lewoskrętNy” kwas askorbiNo-
wy Nie jest witamiNą c i Nie wykazuje 
działaNia biologiczNego.
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Nadciśnienie tętnicze określane jest 
epidemią XXI wieku. Liczne badania 
wskazują na to, że jest ono jedną 

z najgroźniejszych chorób najczęściej wy-
stępujących na świecie. Nieleczone często 
prowadzi do powikłań, tj. choroby wieńcowej, 
udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego.

Nadciśnienie najczęściej ma charakter pier-
wotny, czyli rozwija się samoistnie w wyniku 
różnych czynników, do których zaliczamy 
nadmierne spożycie soli, dietę bogatotłusz-
czową, otyłość, niską aktywność fizyczną 
oraz palenie papierosów.

głóWNe zaLeceNia ŻyWieNioWe dLa 
osóB z NadciśNieNiem

wg who dzieNNe spożycie soli Nie po-
wiNNo przekraczać 5g (2000 mg sodu). 
Należy więc zrezygnować z dosalania po-
traw. Zamiast soli z powodzeniem można 
stosować zioła. Poza tym zalecane jest 

ograniczenie spożycia produktów przetwo-
rzonych (szczególnie wędzonych, z puszki 
oraz wędlin i serów żółtych). Ważne, by 
wybierać produkty o niskiej zawartości sodu 
w kupowanej wodzie mineralnej. Oczywiście 
przekąski typu chipsy, orzeszki solone, po-
winny zostać całkowicie usunięte z naszego 
menu. Warto korzystać z dostępnych na 
rynku soli niskosodowych, tj: soli potasowej 
i soli magnezowej.
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Żywienie 
w nadciśnieniu 
tętniczym



kolejNym zaleceNiem jest zwiększeNie 
spożycia potasu. Odpowiednio wysokie 
spożycie potasu jest korzystne dla funk-
cjonowania układu krążenia. Główne źródła 
potasu to nieprzetworzona żywność, owoce 
i warzywa.

Należy też pamiętać o ograNiczeNiu 
spożycia NasycoNych kwasów tłusz-

czowych. Wysokie ich spożycie podwyższa 
cholesterol LDL oraz zwiększa krzepnięcie. 
Zwiększa się zatem ryzyko choroby niedo-
krwiennej serca i zawału serca. Zaleca się 
ograniczenie lub wyeliminowanie spożycia 
mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina) 
na rzecz mięsa drobiowego i ryb.

zalecaNe jest też zwiększeNie spoży-
cia NieNasycoNych kwasów tłuszczo-
wych. Wśród tych kwasów wyróżnia się 
kwasy omega-3, omega-6, z czego najko-
rzystniejsze dla prawidłowego funkcjono-
wania układu krążenia są omega-3. Obniżają 
one poziom trójglicerydów, zmniejszają krze-
pliwość krwi, mają działanie przeciwzapalne. 
Źródłem omega-3 są: ryby pochodzenia 
morskiego (spożywane niesmażone, gdyż 
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ten proces eliminuje dobroczynne omega-3), 
oleje roślinne: olej lniany, olej rzepakowy, 
oliwa z oliwek, orzechy włoskie, migdały, 
orzechy laskowe.

zwiększeNie spożycia produktów 
mleczNych to rówNież bardzo waż-
Ne zaleceNie przy NadciśNieNiu tęt-
Niczym. Z tej grupy produktów zaleca się 
spożycie niskotłuszczowych produktów 
mlecznych. Sprzyja to ograniczeniu w diecie 
spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych.

oczywiście, istotNe jest spożywaNie 
owoców i warzyw ze względu na dużą 
ilość potasu i magnezu w nich zawartych, 
jak też cennych witamin i minerałów.

Nie bez znaczenia jest ograniczenie picia 
alkoholu, kawy oraz herbaty. Duże ilości 
alkoholu powodują wzrost ciśnienia krwi. 
Natomiast kawa i herbata są źródłem ko-
feiny, która poprawia koncentrację, podnosi 
ciśnienie krwi, działa pobudzająco.

przy NadciśNieNiu wskazaNa forma 
aktywNości fizyczNej to spacery, 
biegaNie, marsze, jazda Na rowerze. 
Natomiast należy unikać ćwiczeń siłowych. 
Wysiłek ten może prowadzić do gwałtow-
nego wzrostu ciśnienia krwi.
Warto skorzystać z usługi profesjonalnego 
dietetyka, który opracuje dla nas specjalny 
jadłospis w oparciu o ww. zalecenia żywie-
niowe. Dzięki odpowiednio zbilansowanemu 
jadłospisowi już po miesiącu można zauwa-
żyć znaczną zmianę.

Zwiększenie spożycia 
produktów mlecznych to 

również bardzo ważne 
zalecenie przy nadciśnieniu 

tętniczym. Z tej grupy 
produktów zaleca się 

spożycie niskotłuszczowych 
produktów mlecznych. Sprzyja 

to ograniczeniu w diecie 
spożycia nasyconych kwasów 

tłuszczowych.
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Ochronny krem  
do twarzy na zimę  
dla dzieci

zima w pełni. Może nie zawsze jest to 
mroźna i śnieżna zima, ale to nie zna-
czy, że można zrezygnować z ochrony 

twarzy przed chłodem i wiatrem, zwłaszcza 
u dzieci. Spośród oferty różnych producen-
tów znalazłam jeden krem, który spełniał 
moje wymaganie ponieważ jego skład jest 
dokładnie taki jak lubię, czyli prosty i natural-
ny. Jest to bardziej maść niż krem, ponieważ 
nie ma w składzie wody, co w zimowe dni jest 
wskazane, bo jej obecność mogłaby wywołać 
podrażnienia w temperaturze poniżej zera. 
W związku z powyższym, postanowiłam zro-
bić herbariowy odpowiednik balsamu Weleda. 

Zimowa maść opiera się na czterech tłusz-
czach: oleju migdałowym, maceracie z na-
gietka, wosku pszczelim i lanolinie. Są one po-
łączone w takich proporcjach, żeby mazidło 
dobrze się rozsmarowywało, ale żeby też się 
nie wylewało z opakowania. W oryginale jest 
też kompozycja zapachowa na bazie olejków 
eterycznych. Z racji przeznaczenia dla małych 
dzieci można całkowicie zrezygnować z olej-
ków, żeby wyeliminować potencjalny alergen 
albo użyć olejków bezpiecznych dla dzieci 
np. z rumianu rzymskiego, lawendowego lub 
neroli. Jednak przed dodaniem olejku do kos-
metyku należy zrobić próbę, czyli rozpuścić 1 
kroplę w 1 łyżce oleju bazowego (np. słonecz-
nikowego) i posmarować kawałek ramienia 
dziecka, po godzinie obejrzeć miejsce. 

Jeżeli nie ma żadnych zmian, można śmiało 
używać danego olejku u dziecka. Zimowa 
maść ma jeszcze w składzie witaminę E, 
która ma za zadanie naturalnie zabezpieczyć 
oleje przed utlenieniem.

przepis
Ilość: 50 ml, czas przygotowania: 10 minut,           
trudność: łatwe
przygotuJ: 
Miseczkę porcelanową / szklaną, wagę z do-
kładnością do 0,1 g, łaźnie wodną (garnek 
z wodą), łyżeczkę, słoiczek 50 ml.

•	 Olej ze słodkich migdałów    16,0 g
•	 Macerat olejowy z nagietka     13,6 g
•	 Lanolina     4,0 g
•	 Wosk pszczeli     6,0 g
•	 Witamina E     3 krople
•	 Olejek eteryczny z rumianu rzymskiego     

2 krople

Do parownicy odważ wosk oraz lanolinę i ogrzej 
w łaźni wodnej, aż do roztopienia tłuszczy. Wyj-
mij miseczkę i odważ do niej olej ze słodkich 
migdałów oraz macerat z nagietka (macerat 
możesz kupić gotowy albo wykonać sama). 
Jeżeli tłuszcze zaczną nierównomiernie tężeć, 
ponownie wsadź miseczkę do łaźni wodnej, 
ale tylko na chwilę do pozbycia się grudek, 
tak żeby nie przegrzać tłuszczów. Po krótkim 
czasie wyjmij miseczkę z łaźni, cały czas mie-
szaj łyżeczką aż tłuszcze zaczną powoli tężeć. 
Kiedy krem zimowy będzie półpłynny dodaj 
witaminę E i ewentualnie olejek eteryczny. 
Dokładnie wymieszaj i przełóż do słoiczka.
Sposób użycia: krem zimowy jest nie-
zwykle wydajny. Weź ilość odpowiada-
jącą ziarenku grochu, rozsmaruj w pal-
cach i delikatnie posmaruj twarz dziecka. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o mnie albo o naturalnej oraz 
bezpiecznej pielęgnacji ciała i szukasz gotowych przepisów na organiczne 
kosmetyki, zapraszam na stronę www.herbariacosmetics.pl albo poszukaj 
mnie na Facebook’u pod tą samą nazwą Herbaria Cosmetics.
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Skład: Nicotinum. Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7  
cm2  zawiera  36  mg  nikotyny i dostarcza 7 mg  nikotyny  w  ciągu  
24  godz.; o powierzchni  15 cm2  zawiera 78  mg  nikotyny i do-
starcza 14 mg  nikotyny  w  ciągu  24  godz.; o powierzchni 22 cm2  
zawiera  114 mg  nikotyny i dostarcza  21 mg  nikotyny  w  cią-
gu  24  godz. Wskazania: Produkt  jest  wskazany do łagodzenia 
objawów wynikających z odstawienia nikotyny, tj.: uczucie głodu 
nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia  
nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia  koncentracji, zwiększenie 
apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mię-

śni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia.
Przeciwwskazania: Plastry są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na nikotynę lub którykolwiek ze składników plastra oraz u dzieci.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka do ssania zawiera odpowiednio  1,5 mg lub 4 mg nikoty-
ny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania do stosowania: Tabletki 
do ssania NiQuitin MINI są wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu
poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym 
uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia. Końcowym 
celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, 
podczas rzucania palenia, tabletki do ssania NiQuitin Mini należy stosować 
jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia. 
Przeciwwskazania: Nie należy stosować tabletek NiQuitin MINI: w razie 
nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą prepa-
ratu, u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, u osób niepalących.
Podmiot odpowiedzialny : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Skład: 1 guma do żucia, lecz-
nicza zawiera odpowiednio: 
2 mg nikotyny (co odpo-
wiada 14,20 mg nikotyny 
z kationitem) oraz 0,4266 
mg butylohydroksytoluenu 
(E321), 148,65 mg sorbitolu 
(E420) oraz 10,5 mg sodu 
lub 4 mg nikotyny (co od-
powiada 28,40 mg nikotyny 
z kationitem) oraz 0,4266 
mg butylohydroksytoluenu 

(E321), 137,55 mg sorbitolu (E420) oraz 14,0 mg sodu. Wskazania do stosowania: 
Gumy do żucia NiQuitin Menthol są wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu 
poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia 
głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia. Końcowym celem terapii jest 
trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, gumy 
do żucia NiQuitin Menthol należy stosować jednocześnie z psychologicznym progra-
mem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na niko-
tynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 
lat. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 
Omega Pharma Poland Sp. z o.o. Z dniem 01.09.2016 zmianie uległa nazwa produk-
tu leczniczego na NiQuitin Extra Fresh. 

Skład: 1 pastylka do ssania za-
wiera 2 mg lub 4 mg nikotyny 
(w postaci nikotyny z kationi-
tem). Substancje pomocnicze 
(w jednej pastylce): aspar-
tam (E951) 6 mg, mannitol 
(E421) 1035 mg, sód 17 mg. 
Wskazania do stosowania: 
Pastylki do ssania NiQuitin 
wskazane są do łagodze-
nia objawów wynikających 
z odstawienia nikotyny, w 
tym uczucia głodu nikotyno-

wego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas 
rzucania palenia, pastylki do ssania NiQuitin należy stosować jednocześnie 
z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nad-
wrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Produkt leczniczy NiQuitin pastylki do ssania jest przeciwwskazany: 
u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u osób niepalących; 
u osób z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję. Podmiot odpowie-
dzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Omega Pharma 
Poland Sp. z o.o.

skończy  z nałogiem  za ciebie!
tabletki do ssania

20 szt.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farma-
ceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

wiada 14,20 mg nikotyny 

wskazane są do łagodze-

wiera 2 mg lub 4 mg nikotyny wiera 2 mg lub 4 mg nikotyny 
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Zupa z pora z wędzonym łososiem

 

Pory dokładnie umyć, usunąć piętki i ciemnozielone liście. 

Pokroić pory w półtalarki. Ziemniaki obrać i pokroić 

w plasterki. Na patelni rozgrzać masło, dodać talarki 

porów i dusić pod przykryciem na małej mocy kilka minut, 

od czasu do czasu mieszając. Dodać pokrojone w talarki 

ziemniaki i dusić chwilę.  Zagotować bulion, dodać do 

garnka podduszony na maśle por z ziemniakami i gotować 

do miękkości. Zdjąć garnek z kuchenki i zmiksować całość 

na gładki krem. Opcjonalnie do lekko przestudzonej zupy 

można dodać gęstą śmietanę i ponownie zupę zmiksować. 

Do dekoracji posypać świeżo posiekany szczypiorek. Zupę 

podawać z plastrem wędzonego łososia i odrobiną świeżo 

zmielonej gałki muszkatołowej.

Sznycel wieprzowy z grzybami

 

Grzyby dokładnie oczyścić, opłukać i pokroić w grubą 

kostkę. Dymkę posiekać drobno. Kotlety rozbić jak na 

schabowe, oprószyć z obu stron solą i pieprzem. Kotlety 

panierować kolejno w mące, jajku roztrzepanym z mlekiem 

i bułce tartej oraz smażyć do zrumienienia z obu stron. 

Na drugiej patelni roztopić masło, wrzucić grzyby 

i smażyć kilka minut aż się lekko zrumienią, następnie 

dodać posiekany czosnek, cebulkę dymkę, doprawić do 

smaku i smażyć jeszcze przez kilka chwil. Na każdym 

kotlecie ułożyć porcję grzybów, posypać posiekanym 

szczypiorkiem. Najlepiej smakują z ziemniakami i mizerią 

z koperkiem.

Czekoladowe ciasto z gruszkami

 

Do miski wsypać i dobrze wymieszać wszystkie suche 

składniki. W drugiej misce połączyć wszystkie mokre 

składniki. Następnie wszystko połączyć i dobrze 

wymieszać do uzyskania jednolitej masy.

Gruszki obrać, przekroić na pół i usunąć gniazda 

nasienne, następnie ponacinać nożem zewnętrzną 

stronę każdej gruszki. Tortownicę (na przykład 

o średnicy 24 cm) wysmarować tłuszczem i obsypać 

kaszą manną. Do tortownicy 

wlać ciasto i rozłożyć na nim 

połówki gruszek. Piec około 50 

minut w temperaturze 180oC 

do uzyskania efektu suchego 

patyczka. Podawać oprószone 

cukrem pudrem.

Polecam  
- Michał Chudyk

•	4 pory średniej wielkości 

(biała i jasnozielona 

część)
•	4 średnie ziemniaki

•	100 g łososia wędzonego 

w plastrach
•	gałka muszkatołowa, 

najlepiej świeżo mielona

•	2 łyżki masła
•	szczypiorek do dekoracji

•	1 litr bulionu warzywnego

•	opcjonalnie: 4 łyżki gęstej 

śmietany

•	3 kotlety wieprzowe  

(około 200 g)
•	0,5 kg grzybów leśnych, 

ewentualnie pieczarek

•	1 pęczek cebulki dymki ze 

szczypiorem 
•	2 łyżki masła 
•	2 ząbki czosnku 

•	1 jajko 
•	4 łyżki mleka 
•	4 łyżki mąki 
•	1 szklanka bułki tartej 

•	sól i pieprz ziołowy 

do smaku oraz olej do 

smażenia 

•	250 g mąki pszennej

•	150 g cukru
•	2 jajka
•	130 ml śmietany 18 %

•	130 ml oleju
•	1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
•	1/2 łyżeczki sody 

spożywczej

•	1 łyżeczka mielonego 

imbiru 
•	1 łyżeczka cynamonu

•	3 łyżeczki kakao

•	1 łyżka miodu
•	3 gruszki
•	cukier puder do 

posypania na koniec
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